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Реч унапред

П

оводом обележавања стогодишњице од 25. новембра 1918, ослобо
ђења и присаједињења Војводине Кра љевини Србији, одл у чено је
да се у оквиру Музеја Војводине оснује Музеј присаједињења 1918. Ново
основани Музеј је имао задатак да припреми сталну изложбену постав
ку којом би се јавности представио овај, свакако најзначајнији догађај за
пречанске Србе, али и за друго, пре свега словенско становништво које
живи у војвођанским областима.
Како се до оснивања Музеја присаједињења 1918, у Музеју Војводине
није обраћала посебна пажња том догађају, кустоси савремене историје
нис у имали интересовања ни воље да се посвете „ризичном“ послу при
купљања музејских предмета за тем у присаједињења и уједињења 1918.
године, јер су били под будним оком дежурних идеолога (директора и
ру ководиоца одељења) који су им на партијским састанцима КПЈ/СКЈ,
колегијумима, па и у писаним радовима скретали пажњу на „недовољни
марксистички приступ у историографији“ заокупљени „највећим сином
народа и народности“. Дак ле, до Музеја присаједињења 1918, није била
формирана музејска збирка у којој би се складиштили прикупљени и обра
ђени музејски предмети на ову тем у. Отуда нам је приоритетан задатак
био да формирамо музејске збирке, а да бисмо то учинили морали смо да
покренемо прикупљање предмета (откупом и поклоном) и да их стручно
обрадимо. Тада смо основали две збирке: Збирку историјских предмета
и Збирку портрета знаменитих личности 1918. Са формирањем Збирке
портрета знаменитих личности – дубоко уверени да нема историје без лич
ности, односно да су креатори историје одлучни појединци у датим окол
ностима – отпочели смо предано са истраживањем догађаја и личности
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које су, у драматичним и хаотичним временима биле перјанице и узда
нице свом роду (српском, словачком, русинском, буњевачком, шокачком).
Иако у Музеју присаједињења 1918, није било дру гих запослених осим
писца ових редова (што се уосталом није променило до данашњег дана)
смогли смо снаге да израдимо азбучник личности и догађаја из 211 поли
тичких општина (градова, вароши и села у историјској Војводини) које су
биле непосредни учесници у освајању слободе и присаједињења Баната,
Бачке, Барање и Срема матици Србији. Полазна степеница за израду азбуч
ника била је утврђивање критеријума и валоризације, по којима свако ко
је у та „вучија времена“ био кадар да „рудис“ (lat. rudis) не добије од госпо
дара, већ да га сам узме у руке, свакако заслужује поштовање, а од истори
ографије помен имена у писаној форми и тако да га сачува занавек. У вези
с тим током 2017. године, покренули смо посебну едицију књига коју смо
назвали Присаједињење 1918, и у њој смо до 2021. године објавили првих
десет наслова. Едиција је обу хватала објављивање значајне, до сада необја
вљиване архивске грађе: записника и других докумената привремених ор
гана власти у Новом Саду 1918–1919, записника Српског народног одбора
у Великом Бечкереку 1918–1919. године, мемоарских штива, синтеза и ре
принта наслова који су постали ретки, а тражени су код читалачке публи
ке. После десет објављених наслова у едицији Присаједињење 1918, са једа
наестом књигом, започињемо да објављујемо резултате наших петогоди
шњих истраживања о личностима и догађајима који су мало или нимало
познати ширем читалаштву па, можемо слободно рећи, и профаним исто
ричарима, односно стручној јавности. Мотив нашег рада били су понос,
национална самосвест и родољубље, а узор су нам публикације: 100 нај
знаменитијих Срба (приређивач Звонимир Костић), Београд – Нови Сад
1993; Славко Гавриловић, Личности и догађаји из доба Првог српског устан
ка, Нови Сад 1996; Дејан Микавица, Српска политичка елита у Аустроу
гарској монархији, књ. II, 1860–1918, Нови Сад 2018.
У књизи су по уобличеној и једнообразно успостављеној методоло
гији описане личности и догађаји из доба ослобођења и присаједињења
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Велика народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена у Новом Сад у,
25. новембар 1918. (Фото: Риста Марјановић)

Војводине Краљевини Србији 1918. године. Свака приказана личност је у
својој средини (граду, вароши или селу) била угледна и поштована. „Звање“
народних првака и трибуна стек ли су и пре Великог рата (1914–1918), a
посебно у хаотичним и драматичним октобарским и новембарским да
нима 1918. године, када су били организатори месних политичких тела,
народних одбора/већа, помоћу којих су преузимали локалну власт, доче
кивали српску војску, организовали народне зборове и били као посла
ници учесници на Народној скупштини у Новом Саду 25. новембра 1918.
године, која је донела две судбоносне, а време ће показати и далекосежне
одлуке: отцепљење од Угарске и прикључење Краљевини Србији. Важно је
истаћи да у деловању пречанских Срба, како у времену освајања власти,
организовања доласка ослободилачке српске војске, а потом до уједињења
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у заједничку државу са матицом Србијом и широм јужнословенском за
једницом, није било ни трунке осветољубивости и насиља према својим
суграђанима који су колико до јуче били носиоци свеколике власти (војне,
полицијске и административне) и чије се деловање у годинама пред рат,
а поготово током ратних година, ни у најблажој форми не може назвати,
ни моралним, а ни људским. Дакле, пречански Срби и српска војска која
је запосела војвођанске области током новембра 1918. године, није спро
водила реваншизам, није системски вршила убиства или хапшења и ло
горисања припадника бивших аустроу гарских војних и полицијских је
диница, као ни цивилног становништва. Није организовала пљачкање
имовине. Напротив, запосевши војвођанске области, успостављен је ред,
мир и општа безбедност лица и имовине за све.
По ослобођењу и уједињењу Војводине са Кра љевином Србијом, а
потом укључивањем у ширу југословенску заједницу: Краљевство Срба,
Хрвата и Словенаца (од 1929. године Краљевина Југославија), мањи број
учесника у присаједињењу Војводине матици Србији 1918, је наставио по
литички да делује, док се већина вратила својим пређашњим пословима,
чврсто верујући да су остварили свој сан, који је 1918. године постао јава.
*

*

*

За почетак приче о личностима и догађајима из доба присаједињења
Војводине Краљевини Србији 1918, одлучили смо се да прикажемо Бана
ћане и то њих дванаесторо, по нашем избору. Разлога за то има више, а
један од њих је тај што је, у сутону Великог рата, процес обнове политич
ког организовања Срба у јужној Угарској започео баш у Банат у и покре
нут од Банаћана. Да ли су Банаћани стекли атрибут вечитих бунџија због
„живог“ сећања на велику буну Срба у Банату против Османског царства
1594. године (због које су спаљене мошти Светог Саве на Врачару), за коју
Банаћани веле да је она заправо први српски устанак, или због учешћа Ба
наћана у Српском народном покрету 1848–49, или пак због потоњег Војвод
ства Србије и Тамишког Баната (1849–1861), а напослетку и због омиљене
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банатске изреке „сева му ња биће опет бу на“, оставља мо читаоцима да
прос уде сами. Историографска чињеница је да су се Банаћани, стицајем
околности, које су их принудиле на то, први од пречанских Срба 1918. го
дине „подигли“ и политички организовали у народне одборе/већа, пре
узели политичку власт, дочекали српску војску и на Народној скупштини
у Новом Саду 25. новембра 1918. године били најбројнији и најодлучнији
у одл уци директног присаједињења Војводине матици Србији. Готово у
истом дану организовали су се зборови грађана у Великом Бечкереку, Те
мишвару и Вршцу, потом у Панчеву, Белој Цркви, Великој Кикинди, Де
либлат у, Јасенову, Опову итд. Отуда у овој књизи која је понела назив
Личности и догађаји из доба присаједињења Војводине Краљевини Србији
1918. године објављујемо 12 биографија знаменитих Банаћана: три биогра
фије су о личностима из најдрчнијег и најпркоснијег банатског града Ве
ликог Бечкерека: др Славко Жупански (адвокат), др Андрија Васић (адвокат)
и Живан Ж. Терзин (трговац). Две биографије су о личностима из Вели
ке Кикинде: Ђорђе Грујић (професор) и др Сава Путник (адвокат) и по
једна из Темишвара: Илија Белеслијин (прота), Вршца: др Славко Милетић
(адвокат), Панчева: Марија Мара Јовановић (добротворка), Беле Цркве:
Љубиша Мичин (трговац и привредник), Делиблата: др Илија Ивачковић
(велепоседник), Опова: Константин Костић (прота и професор), Јасенова:
Кузман Марковић (трговац).
Водимо се мишљу да ћемо у наредним књигама о личностима и дога
ђајима из доба присаједињења Војводине Краљевини Србији 1918. године,
успети да представимо стотину, по нама најзнаменитијих личности из доба
присаједињења Војводине Краљевини Србији 1918. и на тај начин сачинимо
основицу за неки будући азбучник, лексикон или енциклопедију личности
из доба ослобођења и присаједињења Војводине Краљевини Србији 1918.
*

*

*

Сви текстови у овој књизи резултат су дугогодишњих истраживања.
Неки од текстова, које смо до сада објављивали у периодици, стручним
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часописима и публикацијама, су овде проширени и допуњени, као што су:
„Пет суботичких хероина у збирци Музеја присаједињења 1918“ у Дани,
бр. 986/2019; Записници Српског народног одбора у Великом Бечкереку 1918,
Зрењанин – Нови Сад 2019; „Корак ка родној и народној еманципацији“,
у: Жене у парламентарном животу Војводине, књ. 2 (ур. З. Павловић), Нови
Сад 2021; Од сна до јаве, Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918,
2. доп у њено издање, Музеј Војводине, Нови Сад 2020; „Славко Жу пан
ски и први Српски народни одбор у Банат у, Бачкој и Барањи 1918“, у Рад
Музеја Војводине, Музеј Војводине, Нови Сад 2021; Портрети знамени
тих личности из доба присаједињења Војводине Краљевини Србији 1918,
Музеј Војводине, Нови Сад 2021. Ипак, већин у текстова чине потп у но
нови текстови, досад непубликовани и овде се први пут објављују. Кори
штени извори и литерат ура су били разнолики и бројни: арх ивска грађа
разне провенијенције, штампа, периодика, енцик лопедије, лексикони,
биографски речници. Илустративни материјал је из збирки и фондова Му
зеја присаједињења 1918, Матице српске и њеног Ру кописног одељења
(РОМС), Музеја града Новог Сада, Историјског архива Зрењанин, Народ
ног музеја Зрењанин, Историјског архива Кикинда, Народног музеја Пан
чево, Градског музеја Вршац и Историјског арх ива Бела Црква.
Зоран ВЕЉАНОВИЋ,
архивски саветник, кустос – историчар и
руководилац Музеја присаједињења 1918.
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Прошлост је књига која говори о тајнама
будућности.

Дванаесторо дичних Банаћана

К

рај 19. и почетак 20. века били су за Србе у Хабзбуршкој монарх ији,
а посебно за Србе у угарском дел у Монарх ије више него уобичајно
тегобни. Њихов животни пут обележен је силазном линијом, а бројно ста
ње опадало је из године у годину. Статус, правни, политички, па и верски
се оспоравао. Након 1848. године, српске привилегије добијене од аустриј
ских царева су једна за другом ишчезле и замењене прокламованим општим
законима, а Србима је преостала са мо још школска ау тономија, која је
ступањем на снаг у Апоњијевог закона о школству (Lex Apony, 1907) обе
смишљена и поништена. Почетком двадесетог века институционална аси
милација народности у Угарској била је на врх унцу. Узал удно су се њи
хови верски и политички прваци непрестано позивали на славне дане и
велику погибељ широм Балкана и Европе зарад аустријске круне. Из дана
у дан број Срба се смањивао, а о некадашњој снази и бројности сведочила
су њихова некадашња станишта и витки барокни торњеви православних
цркава од Јегре, Сент Андреје, Коморана, Арада, Темишвара и Трста.
Време које је неу митно пролазило није Српском национу у Аустро
у гарској монарх ији било никакав савезник, напротив. Од некадашњег
великог броја српских душа мањи део се накратко сабрао на простор који
је и сам аустријски цар Франц Јозеф назвао Војводство Србија и Тамишки
Банат (1849–1861). Круновина у круновини је осетно поправила положај
Срба у Аустроу гарској монархији и десетак година њеног постојања вид
но је унапредила њихов економски, културни и надасве образовни поло
жај. Бивши војници, неустрашиви граничари сада као вешти трговци и
занатлије, схватајући моћ образовања слали су своју децу у најпознатије
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школе у Монарх ији. Великом упорношћу и бистрином ума, њихова деца
су се пробијала кроз многобројне лавиринте крутог терезијанског школ
ства до вештих занатлија, лекара, јуриста, па и доктора наука. Од ове деце
ће настати национални прваци и борци за свој род који ће храбро стати
на кормило националне лађе – како у својим срединама тако и шире. И
као у некој тајној математичкој формули, што је бивао мањи број Срба то
се појављивао, упорно и стално, све већи број умних, школованих и хра
брих личности које ће постати народни трибуни и стати на чело национал
не лађе, а својим делањем ће утирати пут у свеопште спасење и опстанак
пречанских Срба.
После више од два века упорне борбе, Срби у војвођанским области
ма успели су да стекну слобод у и да се уједине са матицом Србијом. На
Великој народној скупштини у Новом Сад у 25. новембра 1918. године,
757 посланика из 211 политичких општина Баната, Бачке и Барање једно
душно су изгласали отцепљење Баната, Бачке и Барање од Угарске, и при
саједињење ових области Краљевини Србији (дан раније су то учинили
Сремци на свом збору у Руми). Тим чином је вековни сан Срба у војво
ђанским областима постао јава. Међу њима из равног, сунцем обасјаног
и увек спремног на буне Баната били су и др Славко Жупански, Илија
Белеслијин, Славко Милетић, Марија Мара Јовановић, Ђорђе Грујић, Љу
биша Мичин, Илија Ивачковић, др Андрија Васић, Константин Костић,
Кузман Марковић, др Сава Путник и Живко Ж. Терзин.
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СЛАВКО ЖУПАНСКИ
(1880–1959)

О

дговор војвођанских Срба на константно смањивање, до коначног
укидања свих привилегија и повластица које су Срби рат у јући за
Аустрију добили од аустријских царева крајем XVII и средином XVIII века,
као и на институционалну денационализацију и асимилацију, била је хо
могенизација и политичка борба за своја права. Отуда, пред крај Вели
ког рата 1918. године када су прилике дозволиле да се политичка борба
распламса, војвођански Срби су узели судбину у своје руке и основали
политичка тела: српске народне одборе/већа. На чело Српског народног
одбора су стали образовани, одлучни и надасве храбри људи. Српски на
родни одбори су у прво време деловали паралелно са представницима
старе власти, да би временом потп у но преузели власт. Истовремено су
основали Народну гард у која је била гарант њихове власти, али и мира у
градовима и селима. И напослетк у организовали су дочек победничке
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Велики Бечкерек 1918.

српске војске (која је гонећи непријатеља прешла Саву и Дунав и без освете
и одвођења у логоре непријатељског становништва запосела Војводину)
и узели учешће у историјској одлуци на Великој народној скупштини Срба,
Буњеваца и осталих Словена у Новом Саду 25. новембра 1918. године. На
основу Вилсонових начела о праву народа на самоопредељење изгласали
су отцепљење од Угарске и присаједињење Краљевини Србији. Један од
таквих див-јунака и војвођанских првака био је и др Славко Жупански
(Меленци, 1880 – Зрењанин, 1959), адвокат и политичар у Великом Бечке
реку, оснивач првог Српског народног одбора у Војводини (Банат, Бачка
и Барања) 1918. године.
*

*

*

Славко Жупански рођен је 30. септембра 1880. године у Меленцима
у Торонталској жупанији (данашњи српски Банат) у угарском дел у Хаб
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збуршке монарх ије. У свом родном месту, где је његов отац Стеван био
учитељ, започео је школовање. После завршене гимназије у Новом Сад у
уписао је Правни факултет у Будимпешти и постао питомац Текелијанума
у коме је и становао током студија. За време студија био је члан Универ
зитетске омладине и председник пештанске Уједињене омладине српске.
По окончању студија вратио се у родни Банат. Након положеног адвокат
ског испита 1907. године настанио се у Великом Бечкереку где је отворио
канцеларију и почео са адвокат у ром. Истовремено се укљу чио у јавни
живот. Са Стефаном Бркићем (оснивачем и првим уредником), а потом
свештеником Драг утином Мојићем уређивао је и писао чланке у недељ
ном листу за просвету, привреду и аутономне потребе Бечкеречке новине,
које су излазиле од 1913. до 1914. године. Лист је углавном заступао про
грам Радикалне странке, али су се на његовим страницама могли читати
и текстови демократа попут Васе Стајића. Поред тога, Славко Жупански
је подржавао рад и био активан у бројним националним, културним, про
светним и доброчинским српским друштвима: Народној одбрани, Нацио
налној омладини, Соколу и др. Пропагирао је хомогенизацију народа кроз
деловања култ урних, просветних и националних дру штава. Пред крај
Великог рата, у судбоносним данима 1918. године здушно је пропагирао
идеју српске државности која је однела победу на Великој народној скуп
штини у Новом Сад у 25. новембра 1918. године. По природи је био пун
елана и енергичан, добар говорник који је учествовао у град у и околини
на организовању народних зборова где је ширио националну свест. Ње
гово јавно деловање допринело је да се афирмише као један од национал
них првака не само у Великом Бечкереку него и у средњем Банату. Отуда,
у добу пред Први светски рат, деловање Славка Жупанског није могло да
буде непримећено. Увек будна и пословно савесна аустроугарска полици
ја будно је мотрила на његово кретање. Посебно су праћење и присмотра
на њега и његову породицу били интезивни после сарајевског атентата
на аустроугарског надвојводу Фердинанда (28. јуна 1914) када је над војво
ђанским Србима спроведена општа репресија. Масовна хапшења Срба
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Велики Бечкерек, жупанија и градска кућа 1918.

одвијала су се упоредо са мобилизацијом и упућивањима у аустроу гар
ске јединице које су слате на Источни и Балкански фронт. Аустроу гарска
власт се посебно окомила на банатске Србе где је спровођено хапшење
истакнутих јавних и политичких личности, професора, учитеља, адво
ката, лекара, трговаца, занатлија, али и земљорадника, жена па и деце. Сви
до једног су били осумњичени за велеиздају и деловање против аустроу
гарске државе. Славко Жупански је међу првима био ухапшен. У току ноћи,
у његову кућу су упали жандари и на најбруталнији начин, пред породи
цом га ухапсили под опт ужбом за велеиздају државе и са ланцима на ру
кама га спровели у затвор. У градском затвору био је заточен до почетка
септембра 1914. године, а потом је заједно са осталим заточеним Србима
из Великог Бечкерека спроведен у злогласни затвор „Чилаг бертен“ у Се
гедину. Док су заточеници били улицама спровођени у колони, подстак
нута руља их је пљувала и гађала каменицама и јајима. Такође, приликом
спровођења у логор у Сегедину припремљена руља за обрачун са заточе
18

ницима их је га ђала ка меница ма од којих је један већи ка мен погодио
Живојина Терзина у груди. Од силине ударца Терзин се онесвестио. Жу
пански је тада зауставио заточенике и одржао говор у коме је протестовао
због оваквог опхођења према људима са везаним рукама и под оружаном
војном пратњом. На његове речи руља се разишла, а заточеници су спро
ведени у логор. Током боравка у сегединском логору и интернације ни по
родица Славка Жупанског није била поштеђена шиканирања сваке врсте.
После три недеље проведених у логору у Сегедину државни тужилац их
је у недостатку доказа ослободио оптужбе за велеиздају и вратио у Велики
Бечкерек. Приликом доласка, на бечкеречким улицама опет их је дочека
ла од полиције припремљена руља која је заточенике обас ула псовкама,
пљувањем, камењем све до затвора. У великобечкеречком затвору били
су заточени све до децембра 1914. године, када су почетком месеца били
послати у интернацију. Славко Жупански, прота Драгутин Мојић, Живко
Ж. Терзин, Иван Марков, др Марко Недељаковић, Душан Икић били су
интернирани у логор Капувар у Угарској. Интернација у логору Капувар
је била „кратког века“ јер су били упућени у војне јединице које су се спре
мале за фронт. Жупански је био регрутован у аустроугарску војску која се
налазила у касарни у Вршцу. Слутећи да се неће вратити жив са ратишта
одл учио је да војничким ашовом посече руку и тако одложи одлазак на
фронт. Тешко повређен стациониран је у војној болници у Темишвару, па
у војној болници у Дебрецину, где је био на лечењу све до пред крај рата,
када је отпуштен из затворске болнице кући. По повратку у Велики Беч
керек, био је у обавези да се јавља полицији која је евидентирала његово
кретање и сусрете са сваком особом. Осетивши на „својој грбини и кожи
пендрек аустроу гарске власти“, Жупански је могао сасвим јасно да сагле
да шта све преживљава његов народ као и шта у будућности мог у да оче
кују. Оно што је доживео током Великог рата га је још више очврснуло и
уверило да је једино спасење за Србе борба за право на правду и слободу,
односно ослобођење и уједињење са матицом Србијом. На прве знаке по
пуштања стега власти, као и вести које су доносили регрутовани Срби у
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аустроугарским јединицама приликом враћања са фронтова, српски прва
ци у Великом Бечкереку су почели да се окупљају и договарају како да се
организују и које кораке да пред узму у новонасталој сит уацији. Инфор
мације о стању у држави и на фронтовима, поред аустроу гарских војника
који су се враћали са фронтова на одс уство, доносиле су и угарске нови
не које су се штампале у Будимпешти, али и у самом Великом Бечкереку,
попут листа Торонтал (Torontál). Ипак најинтересантније и најтражени
је новине, уколико су биле прошверцоване, за српски и други словенски
живаљ су биле оне које су излазиле у хрватском дел у Угарске, у Загребу,
попут Глас Словенаца, Хрвата и Срба, које су на својим страницама про
пагирале југословенско уједињење и подржавале Народно вијеће Слове
наца, Хрвата и Срба које је деловало у циљу уједињења целокупног „нашег
народа Словенаца, Хрвата и Срба на читавом етнографском простору...“
На њиховим страницама, поред осталог, објављиване су вести и из Вој
водине. Такође, вести и текстове су писали и Срби пречани попут Васе
Стајића. Поред Гласа СХС, о догађајима у Војводини могло се читати (мада
ређе) и у другим листовима попут листова Хрватска држава, Хрватска
њива, Хрватска обрана, Обзор, Ријеч и Југ.
Први сусрети и окупљања српских првака, у прво време, били су тајни,
обично у великобечкеречкој Успенској цркви током свакодневне службе.
Окупљање по кућама било је ређе, јер су српски прваци (и њихове куће), с
обзиром да су били у интернацији, били под будним оком угарске полици
је и сви до једнога су били изложени даноноћном непрестаном праћењу.
Истовремено у Угарској, односно Будимпешти ствари су се одигра
вале муњевитом брзином. Мађарски политичари су у циљу очувања по
ретка направили фузију Националне и Уставне странке, а социјалдемо
крати су избацили своје захтеве форм улисане у десет тачака, у којима су
се тражили формирање владе са представницима народности и демократ
ских снага, расп у штање Парламента, сазив уставотворне скупштине,
увођење тајног гласања, зак ључење мира, укидање система националног
угњетавања и право на коришћење матерњег језика у свим државним ин
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ституцијама. На чело снага које су заговарале промене у Угарској је дошао
гроф Михаљ Карољи, либерални грађански политичар. Око њега је поче
ла да се ствара коалиција коју су чиниле Независна, Грађанска радикал
на и Социјалдемократска партија Угарске. Они ће основати Ма ђарско
национално веће (МНВ) са Kарољијем на чел у, а свој програм изложиће
у дванаест тачака: неодложно склапање мира, независна Угарска, општи
и тајни избори, аграрна реформа и признавање права народностима. Када
је владар Карло IV за новог председника владе изабрао, уместо Карољија
друго лице, Хадика, у Будимпешти је избила револ уција (названа „рево
луција јесењих ружа“) која је довела Карољија и Мађарско национално
веће на чело државе.
О догађајима у Будимпешти, војвођански Срби и њихови прваци су
брзо сазнали, али готово сви до једног нису били спремни да поверују Ка
рољијевим обећањима и узму учешћа у новој демократској Мађарској, већ
су одлучили да своју слободу освоје сами. Такав је био и став српских прва
ка у Великом Бечкереку. У крајње напетој сит уацији у град у, др Славко
Жупански и др Андрија Васић су били позвани од стране великобечке
речких мађарских првака на састанак у вези оснивања тамошњег месног
Мађарског националног већа. Из Будимпеште је пројектовано да се у сва
кој од 64 жупаније оснују мађарска национална већа, која би даље била
седишта околних мањих мађарских националних већа, која би се осно
вала по политичким општинама (градовима и селима). Сви они би били под
централним Већем у Будимпешти, на чел у са грофом Карољијем. Зада
так осниваних већа, па и оног које би се основало у Великом Бечкереку,
био је негирање старе власти која је била под заклетвом Аустро-Угарској
монарх ији и цару; потом преузимање власти која ће у име будимпеш
тaнског Већа, управљати Торонталском жу панијом, односно западним
Банатом. У тој новој управи већински би били Мађари, док би национал
не мањине па и Срби добили извесна обећања која се тичу побољшања
њиховог стат уса.
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СНО у Великом Бечкереку, одлука о ставу на Скупштини

Искусним адвокатима, политичарима и народним првацима, какви
су били Славко Жупански и Андрија Васић, било је јасно као сунчан дан
да нова обећања не представљају гарант побољшања положаја Срба у
Угарској, те да је то још једна испразна прича са којом нова власт „купује
време“ до своје пуне стабилизације, а онда ће опет бити све по старом, тј.
народности па и Срби ће полако изг убити свако право и бити изложени
денационализацији и асимилацији. Отуда су се Жупански и Васић у нај
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већој тајности састали. Након кратког разговора сагласили су се да не
прих вате понуђени предлог и да се не компромит ују прих ватањем изве
сних повластица зарад утапања Срба у Мађарско национално веће, већ
да независно од њега оснују свој Народни одбор који би заступао српске
интересе у Великом Бечкереку и Банат у уопште. Стога су се одлучили на
ризичан и одважан корак, који би ишао у правцу да се преду х итре су
парници, Мађари и Немци, да оснују Српски народни одбора у Великом
Бечкереку, који би водио српску политику и борио се за ослобођење од
туђинске угарске власти и уједињење са матицом Србијом. У току раног
преподнева 31. октобра 1918. године, Андрија Васић и Славко Жупански
су мимо ока полицијске присмотре, у порти Српске православне цркве
не општине, окупили великобечкеречке прваке и изложили им план за
оснивање Српског народног одбора, који су прис утни једногласно при
хватили. Циљ оснивања великобечкеречког Српског народног одбора је
било окупљање народа око заједничког циља, тј. ослобађања и уједињења
Срба кроз политичку борбу. За председника је изабран Андрија Васић, а
Славко Жупански и Живко Ж. Терзин за потпредседнике. Потом је Жу
пански био председник а Васић потпредседник. То је био први Српски
народни одбор/веће на територији Баната, Бачке и Барање. На оснивачком
састанку Српског народног одбора било је речи и о оснивању Српске на
родне страже чији чланови ће бити српски младићи и која ће оружаном
силом бити гарант деловања Одбора.
Истог дана у предвечерње сате, Андрија Васић и Славко Жупански су
отишли на заказани састанак, на оснивање Мађарског националног већа,
где су изјавили да не мог у прих ватити чланство у њем у из разлога што
великобечкеречки Срби имају своје политичко тело у којем су чланови.
Ове речи су затекле мађарске прваке који нис у били кадри да на те речи
одреаг ују, те се нис у, иако је у њиховим рукама била војна и полицијска
власт, одважили да ухапсе Васића и Жупанског, нити да на било који на
чин науде како њима тако и њиховим породицама. Иако су за разлику од
Славка Жупанског и Андрије Васића мађарски и немачки прваци имали сву
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оружану расположиву силу уз себе (гарнизон у Граду и бројну полицију)
свакако да је основни разлог помирљивости челника Мађарског нацио
налног већа и шефа полиције др Деака био тај што су Моравска и Коњичка
дивизија српске војске избиле на обале Дунава и сваки час се очекивало
њихово форсирање Дунава и запоседање Баната.
И поред хладног времена др Славко Жупански и Живко Ж. Терзин
су сели у путнички аутомобил типа кабриолет (без крова) и кренули пут
Новог Сада, са намером да о догађајима у Великом Бечкереку, али и Те
мишвару и Вршцу, где су такође основани, српски народни одбори/већа,
обавесте новосадске српске прваке. Приступивши Матици српској, при
сутнима су у једном дах у приповедали о драматичним догађајима у Ве
ликом Бечкереку и својим корацима. На крају извештаја о догађајима у
Великом Бечкереку упитали су присутне „шта чекају?“ и што не предузи
мају ништа на том плану. Да ли због тих речи Славка Жупанског и Живка
Ж. Терзина, већ 3. новембра 1918. године основан је новосадски Српски
народни одбор као централни одбор Срба у Банат у, Бачкој и Барањи, од
носно ондашњој Војводини.
У најскорије време по оснивању великобечкеречког Српског народ
ног одбора, Славко Жупански, Васић и Живко Ж. Терзин су покренули
оснивање месних одбора и српске гарде по средишњем Банат у, са циљем
преузимања власти од угарске власти и припреме дочека српске војске.
Организујмо се хитно је био плакат који је разаслат у сва места по Бана
ту, Бачкој и Барањи и који је подигао на ноге сво родољубиво становни
штво. На чел у месног Српског народног одбора Жупански је учествовао
у преузимању власти у Великом Бечкереку. У на дасве добро скројеном
плану и потом у жустрој акцији, у току једног дана освојио је власт над
свим кључним установама у Великом Бечкереку. На овај чин нова угар
ска власт на чијем чел у је стајало Мађарско национално већа није имала
ни храбрости, ни адекватаног одговора на деловање Српског народног
одбора, те је од тог часа па све до уласка српске војске у Велики Бечкерек
постојала двојна власт.
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Са сазнањем да се јединице српске војске Моравске дивизије налазе
у Перлезу, а у рано пре подне 17. новембра 1918. године њихова претход
ница пред Великим Бечкереком, представници Српског народног одбора
Славко Жупански и Живко Ж. Терзин, у пратњи српске гарде су отишли
на железничку станицу ради дочека српске војске. За то време у град у,
Андрија Васић и дру ги чланови Одбора су организовали њихов дочек.
Са железничке станице, колона возила, коњаника са српским тробојка
ма, официра и чланова Одбора и маса грађана упутили су се ка градском
трг у. Улазак српске војске у Велики Бечкерек (Други пук Моравске ди
визије на чел у са пу ковником Драг у тином Ристићем и потп у ковником
Михајлом Ковачевићем) био је пропра ћен силним оду шевљењем Срба
који су се у великом броју окупили испред жупанијске зграде, док се све
зебње и страхови мађарског и немачког становништва нису уопште оби
стиниле, јер није вршена одмазда (хапшења, убијања и логорисања), ни
пљачкање њихове имовине како тада тако и потом. Напротив, брзо је успо
стављен и одржан мир и ред у град у.
Са доласком српске војске у Велики Бечкерек, стара угарска власт
(МНВ) је изг убила политички и управљачки утицај, те је Српски народ
ни одбор са Славком Жупанским на чел у, и Андријом Васићем као пот
председником, и уз пуну сагласност пуковника Драг утина Ристића, био
у потпуности носилац власти и одл ука.
Почетком Великог рата у Великом Бечкереку није постојао ни један
лист на српском језику. Новине које су се током рата штампале били су
на мађарском и немачком језику. Новине на српском језику и ћиличним
писмом које је покрeнуо Српски народни одбор у Новом Сад у почеле су
да стижу приватним каналима јер организована дистрибуција путем же
лезнице није фунционисала. Ипак, с обзиром на проглас новосадског
Српског народног одбора о сазиву Народне скупштине у Новом Сад у и
избору посланика из политичких општина, који је објављен у листовима
Слобода и Српски глас, а уз помоћ добошара, „бубњем и у оба месна Св.
храма“, Одбор у Великом Бечкереку, са Жупанским и Васићем на чел у, је
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сазвао изборну седницу Српског народ
ног одбора становника Великог Беч
керека да се изјасни по том питању. У
народној великој дворани, сали жупа
није, у Великом Бечкереку 22. новем
бра 1918. год ине, у 9 сат и пре подне,
окупило се мноштво света: српски пу
нолетни живаљ оба пола који је имао
право гласа. Изборном седницом ру
ковод ио је Одбор за изборе. Пропо
зиције за избор посланика и њихово
тумачење је најпре прочитао Славко
Жу панс ки у својс тву предс едн ик а
Српског народног одбора и председа
вајућег Збора. Затим је тумачио значај
и важност ове скупштине. По добије
ној речи, јереј Павле Миличев је про
Успенска црква у Великом
Бечкереку
читао имена кандидата који се предла
жу: др Славко Жупанским др Андрија
Васић, прота Жарко Стакић, др Емил Гаврила, Живко Ж. Терзин, Бран
ко А. Јовановић, Божа Јовановић, Сава Радованчев, и Жива Анђелов. На
свако прочитано име, прис утно грађанство је једнод ушно и бурно узви
кивало „Живио“. Пре но што је предложене кандидате прогласио изабра
ним, Славко Жупански је известио збор да је великобечкеречки Српски
народни одбор на својој седници, која је одржана 6/19. новембра 1918. го
дине, приликом претреса питања: коме да се прик ључе Срби из Баната?
– донео следеће решење: Великокобечкеречки српски народни одбор тежи
и жели, да се ми припојимо Србији и тек после сједињења нашега са Срби
јом нека се одлучи судбина Југославије.
У одређени дан, изабрани посланици Срба из Великог Бечкерека су
возом кренули пут Новог Сада на предстојећу Народну скупштину Срба,
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Буњеваца и осталих Словена у Новом Сад у, где су 25. новембра 1918. го
дине, у Великој сали хотела Гранд Мајер, са осталим посланицима из Ба
ната, Бачке и Барање одлучивали у којој држави желе да живе? На Народ
ној скупштини, 757 присутних посланика, међу којима су били послани
ци из Великог Бечкерека: Славко Жупански, Андрија Васић, Живко Ж.
Терзин, прота Жарко Стакић, Емил Гаврила, Божидар Божа Јовановић,
Бранко А. Јовановић, Жива Анђелов и Сава Радованчев, на основу Вилсо
нових начела о праву народа на самоопредељење, једнодушно су изгласа
ли отцепљење Баната, Бачке и Барање од Угарске и њихово прикључење
Кра љевини Србији. Скупштина је изабрала своје највише законодавно
тело и највиш у политичку власт у Војводини: Велики народни савет, у
који су од Великобечкеречана изабрани: Славко Жупански, Андрија Ва
сић, Живко Ж. Терзин. Потом је Велики народни савет изабрао своју из
вршну власт: Народну управу за Банат, Бачку и Барању. Тиме је вековни
сан Срба и другог словенског становништва у војвођанским областима
досањан, тј. постали су слободни и уједињени са својом истокрвном бра
ћом са друге стране Дунава, Саве и Дрине.
Славко Жупански је током Провизоријума одл уком Народне управе
за Банат, Бачку и Барању постављен за „великог жупана муниципије то
ронталске жупаније и за то нарочитог овлашћеног опуномоћеника свог
у подручју торонталске жупаније“. Именовање је Жупанском уручио пове
реник Народне управе за унутрашње послове др Игњат Павлас, на седни
ци Српског народног одбора у великој сали жупанијске зграде у Великом
Бечкереку. Одмах затим, Славко Жу пански је пред члановима Српског
народног одбора и др Павласом положио заклетву и уведен је у звање. У
исти час, од др Игњата Павласа је примио и „нарочита упутства којом се
имају сви подвргавати.“ По ослобођењу и уједињењу Велики Бечкерек је
постао средиште српског Баната и власти. Новопостављена жупанијска
власт на челу са др Славком Жупанским поставила је у српским општина
ма српска, у мешовитим мешовита, а у мађарским и немачким општинама
њихова поглаварства. Нова власт и управа је успостављена без насиља и
веће опструкције несловенских народа.
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Улазак јединица Моравске дивизије српске војске у Велики Бечкерек 17. новембар
1918. године. У аутомобилу, напред седи Иван Михајловић, са стране, на степенику
аутомобила стоји са шеширом Живко Ж. Терзин. Позади, седе потпуковник Михај
ло Мика Ковачевић и Славко Жупански. Иза њих чланови Народне гарде и војници
српске војске Моравске дивизије. Народни музеј Зрењанин, Колекција Данијел Вршка.

Народна управа за Банат, Бачку и Барању је обзнанила одл уком од
4. децембра 1918. године да је на свим запоседнутим територијама преу
зела власт: „узима сву власт у своје руке и о том обавешћује све области“,
све српске народне одборе и већа у Војводини.
Тим чином је власт одбора и већа по политичким општинама пре
стала. Отуда је и Српски народбни одбор у Великом Бечекереку на својој
седници која је одржана 9. децембра ову вест обнародово и после 39 дана
постојања и деловања је распуштен.
Као владин повереник, Славко Жупански је спроводио аграрну ре
форм у и колонизацију у Банат у. По уједињењу у заједничк у државу, у
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Пуномоћ за Народну скупштину Срба, Буњеваца и осталих Словена која је сазвана
у Новом Сад у 25. новембра 1918. године на име др Славка Жупанског. Рукописно
одељење Матице српске (РОМС), инв. бр. 7.417. Записници и пуномоћја посланика
на Великој народној скупштини Срба, Буњеваца и осталих Словена у Новом Сад у
25. новембра 1918.

Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца, 1. децембра 1918, био је активан
у Обласном одбору Народне омладине и председник Окружног одбора
Радикалне странке.
Био је иницијатор подизање споменика Петру I Карађорђевићу у Ве
ликом Бечкереку. На десетогодишњицу ослобођења и уједињења споменик
је подигнут на Трг у краља Петра, а освећен на дан проглашења Краље
вине СХС, 1. децембра 1928. године. Такође, био је иницијатор преиме
новања града Великог Бечкерека у Петровград. У част „јуначких ослобо
дилаца, официра и војника легедарног Гвозденог пука српске војске који
су ослободили Велики Бечкерек 17. новембра 1918. године... и доносиоца
слободе и уједињења краља Петра I Карађорђевића“, Велики Бечкерек је
29. септембра 1934. године преименован у Петровград.
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Славко Жу пански је учествовао у демонстрацијама против уласка
Краљевине Југославије у Тројни пакт 27. марта 1941. године. Почетак Дру
гог светског рата, Априлски рат, затекао га је у Београд у. Да би избегао
поновно утамничење од окупаторске власти, после Априлског рата скло
нио се у Црну Гору. Крајем лета 1941. године, по добијеној гаранцији од
окупационе власти да неће бити прогањан и логорисан, вратио се у род
ни град где је боравио током окупације.
После рата, био је председник Обласног одбора Народног фронта и
народни посланик АП Војводине и Народне Републике Србије. Такође је
наставио са радом у адвокатури и активно учествовао у унапређењу стру
ке. У једном мандат у био је председник Адвокатске коморе Војводине.
Упокојио се у Зрењанину 15. фебруара 1959. године, где је и са хра
њен на Православном гробљу.
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ИЛИЈА БЕЛЕСЛИЈИН
(1865–1954)

С

размерно малом броју у односу на друге народе (Немце, Мађаре, Ру
му не) са којима су живели у Темишвару, Срби су имали завидану
репутацију. Она се пре свега односила на економску снаг у а потом и на
култ урну, образовну и верску баштину. Темишвар је био седиште српске
православне епарх ије у чијем двору је столовао епископ, док су се у гра
ду налазила три црквена храма: саборни храм при епарх ијском двору, и
у деловима града где су Срби били сконцентрисани а који су се звали Град
и Фабрика. У српским основним школа ма, темишварској гимназији и
учитељској школи школовала су се бројна деца, док су у јавном и другом
живот у града деловали бројни образовни Срби који су позавршавали
неке од бројних универзитета широм Монархије и Европе. Такође су били
зас ту п љени и у војним структ у рама. Једна од так вих личнос ти, која је
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живела и делала у Темишвару на почетку двадесетог века, био је и све
штеник и народни трибун Илија Белеслијин.
*

*

*

Илија Белеслијин рођен је у северозападном Банату у Потиском Све
том Николи (Tisza St. Mik los) 28. новембра 1865. године. Његов отац је
био парох у Српској православној општини, при храм у Светог Николе.
У месној Српској народној вероисповедној школи започео је образовање.
Затим је уписао гимназију у Сенти, која се налазила на десетак киломе
тара удаљености од Потиског Светог Николе, са друге стране реке Тисе.
Када је завршио прву годину гимназије, из Сенте је прешао у Нови Сад,
па у Јегру и напослетку у Осек где је матурирао 1884. године. По завршет
ку гимназије уписао је тех ничке студије у Будимпешти. Међу тим, није
себе проналазио у техничким нау кама и не окончавши студије прешао
је у Сремске Карловца где је уписао Богословију. Завршивши Богословију
1894. године, оженио се и исте године је рукоположен за ђакона и презви
тера. Рукоположење је обавио епископ темишварски Никанор (Поповић),
који му је доделио прву парохију у Српском Падеју. После пет година пре
дане и свештениче службе у Српском Падеју, владика Никанор га је пре
местио у највећи град у Банат у где је било и седиште банатског владике.
Добио је парох ију у једном од делова Темишвара где су Срби од старина
били концентрисани у већем броју: Фабрици (старији назив Темишвар
Мала, па Фабрика). Тамо се од 1745. године налази леп православни храм
Светог Георгија. Поред пастирске слу жбе био је члан Епарх ијске скуп
штине и Конзисторије. Поред свештеничке службе био је и администатор
парох ије и члан Школског одбора за српске школе у Темишвару.
Истовремено се укључио у јавни и културни живот Фабрике. Како је
сам био склон читању и писању укључио се у рад обновљеног читалишта,
које је носило непромењено старинско име Друштво читалишта фабрич
ког. Оно је било најстарија темишварска библиотека – читалиште. У њему
су се окупљали Срби из парох ије, али и из других делова града, посебно
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млади. Читалиште је организовало разне култ урне и добротворне про
граме и обележавало значајне националне и верске празнике (Видовдан,
Светог Саву, Божић, Ускрс и др.), као и популарне Беседе са игранком.
Почетком Великог рата, поп ут дру гих угледних пречанских Срба,
Илија Белеслијин је био под присмотром полиције. Најпре је био затво
рен у темишварском казамат у, а потом интерниран у логор Арад. После
извесног времена проведеног у затвору пуштен је кући са намером да буде
регрутован у једну од аустроугарских јединица и послат на фронт. Иако и
даље под присмотром полиције, несебично се укључио у заштиту и збри
њавања страдалне и избегле деце из Босне, које је било у војвођанским
областима па и у Банат у у великом броју.
После пробоја Сол унског фронта (15. септембра 1918), у силовитом
налет у српске војске распа дале су се аустроу гарске линије. Одбачена и
поражена окупациона армада, под сталним гоњењем српске војске, по
влачила се према северу, односно својим границама, што је изазвало ве
лико незадовољство становништва, панику и нереде у угарском делу Хаб
збуршке монарх ије. У Будимпешти у ноћи између 30. и 31. октобра 1918.
године, избила је револ уција „јесењих ружа“ која је довела Мађарско на
родно веће са Карољијем на чело Угарске. Одмах потом, Карољи је радио
на придобијању становништва и разаслао је проглас мађарском народ у,
којем је обећао аграрну реформу, праведнију социјалну политику, зашти
ту радника, опште право гласа, слобод у штампе и говора, амнестију за
све политичке интернирце и затворенике и збрињавање демобилисаних
војника. О догађајима у Будимпешти, становништво Темишвара је било
обавештено из бројних дневних новина на мађарском и немачком јези
ку, које су излазиле у Темишвару, али и из оних које су стизале возом из
Будимпеште.
На пристигле вести о новонасталој сит уацији, у Темишвару је све
узаврело. Велики број војних бег унаца, „зелени кадар“ и „логоши“, нала
зио се у Поморишју, око градова и у Банатској клис ури. Немири су доби
ли на интензитету октобра и новембра 1918. године, а аустроу гарска власт
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није имала довољно снаге да смири сит уацију и заведе и успостави мир.
У дра матичним околностима безвлашћа, у момент у избијања српске и
Антантине војске на Дунав, у Темишвару је 31. октобра 1918. године про
глашена Банатска република, која је по речима њеног трибуна Рота тре
бало да дел ује у интерес у свих народа, Немаца, Мађара, Рум уна и Срба,
којих у то време „добрим премаша 4.500“ ду ша. За цивилног комесара
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изабран је Ото Рот, а за војног Алберт Барта. Најбројнији политички на
роди (Немци, Мађари, Румуни и Срби) требали су да делегирају своје пред
ставнике у руководећа тела. Иако је Банатска република прогласила само
сталност, вођство је желело да обезбеди интегритет историјске Угарске.
С тим у вези, захтевали су да Банат запоседне војска Антанте а не Срби
је. Негирање српских интересa у Банату био је јасан знак за темишварске
Србе да своје интересе неће на ћи у окриљу Ротове реп ублике. Отуда, у
истом дану када је проглашена Банатска република, и када су се политич
ки организовали Немци, Мађари и Румуни, такође је у вечерњим сатима
31. октобра 1918. године, у великој седничкој дворани српског православ
ног епископског двора у Темишвару, одржан велики народни збор Срба
Темишвараца, где је донета одл у ка о оснивању Српског народног већа,
које ће штитити њихове интересе. Благослов за рад седнице дао је влади
ка темишварски Георије (Летић) и упозорио прис утне речима: „Времена
су врло важна. Треба да се и ми достојнима покажемо за та велика време
на. Потребно је да имамо присебности духа и здравог разума и да се не
даде маха тренутним осећајима. Положај и прилике треба добро проме
рити.“ За председника Српског народног већа изабран је генерал Свето
зар Давидов, за почасног председника владика Георгије (Летић), за пот
председника Младен Пилић, а за секретара Ђура Терзин. Донесене су две
веома мудре одлуке. Да не би изазвали на себе љутњу Рота и његове већи
не, одређени су делегати за представнике Срба у банатско веће (Младен
Пилић, Илија Белеслијин, др Милан Калиновић, др Душан Прекајски и
Шандор Ненадовић), а истовремено су се определили за живот у зајед
ничкој јужнословенској држави истичући да су „тежње наше народна са
мосталност српскога народа у вези и договору са целим народом, који је
под именом југословена обу х ваћен. Ми се од тог стабла свога отцепити
не можемо“. Сутрадан су форм улисани и истакнути захтеви, а ради њи
ховог остваривања истакнута је потреба да се успостави веза са српским
народним одборима у широј околини (Великом Бечкереку, Вршцу, Новом
Сад у, Великој Кикинди и др.). У одбор за „додир са свим Србима“ је био
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изабран и прота Илија. У циљу заштите, своје и својих суграђана, осно
вана је и народна гарда, за коју је од војне команде града затражено 200
пушака.
Почетком новембра Српско народно веће се проширило на више од
тридесет чланова: генерал Светозар Давидов, мерник Мла ден Пилић,
Илија Белеслијин, др Јован Савковић, др Душан Прекајски, Јоца Павловић,
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Ђура Терзин, др Милан Калиновић, Љуба Теодоровић, Андрија Мург у
лов, Јован Новаковић, Стеван Самуилов, Викентије Проданов, Иван Пре
кајски, Коста Николић, Стеван Мишковић, Стева Јовановић, Душан М.
Јовановић, др Миша Живановић, Љуба Бес уљ, Сава Попов, Васа Огња
нов, Мита Крајован, Шандор Нена довић, Стева Нена довић, Вла димир
Терђански, Коста Голуб, Младен Вујић, Танасије Костић, Жива Гађански,
Милош Недељковић, Шандор Арсеновић, Петар Крстоношић, и др Воји
слав Исаковић.
У вртлог у догађаја који су се свакодневно преплитали, Срби у Теми
швару су за себе тражили најбоље решење. Снажније и организованије
политичке снаге трудиле су се да их привуку и потчине, а они, у спозна
ји своје мале бројности (као четврти по бројности народ у Темишвару) и
снаге, пак да се не утопе и изг убе. Ипак, поједине јавне личности и поли
тички прваци из српског корпуса у Темишвару, Великој Кикинди, Сом
бору, Суботици су већ успоставили и одржавали контакте са челницима
из Народног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба у Загребу које је такође
имало аспирацију за заступање свог словенског народа у Аустро-Угарској
монарх ији. Такав став су исказали на оснивачкој седници као и на засе
дању чланова средишњег одбора Народног вијећа Словенаца, Хрвата и
Срба 19. октобра 1918. године, када је донесена декларација којом се, из
међу осталог, отворено затражило „уједињење целокупнога нашег наро
да Словенаца, Хрвата и Срба на читавом његовом етнографском терито
рију, без обзира на ма које покрајинске или државне границе, у којима
данас живе у једну јединствену потпуно суверену државу.“ Тим поводом
и ради информација, у Загреб (Народном вијећу Словенаца, Хрвата и Срба)
се по одлуци састанка од 3. новембра упућује један члан Српског народног
већа у Темишвару. Став према Ротовом деловању се преиспит ује и мења.
На следећој седници 4. новембра, Српско народно веће је, на пред
лог др Лазе Нена довића прих ватило у целости резол у цију независних
Срба и Хрвата из Јужне Угарске од 2. и од 24.–25. октобра 1918, „у којој се
даје израза жељама и захтевима Срба и Хрвата у ју жној Уграској, да се
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Српска војска у тријумфалном марш у кроз Темишвар, новембар 1918. године. На
чел у колоне темишварски Срби носе велики барјак са српском тробојком.

питање припадности Бачке, Баната и Барање, као буд ућих саставних де
лова слободне заједничке југословенске државе свију Југословена има ре
шавати на мировној конференцији, као пред једино меродавним фору
мом, односно да се у ствари свих питања, која се тичу Срба и Хрвата из
јужне Угарске, а у вези са целокупношћу проблема, за чије решење је ство
рено 18. октобра 1918. год. Народно вијеће у Загребу, признаје се том Нар.
Вијећу потпуна и иск ључива компетенција“.
Центар оку пљања народних првака у Темишвару је био у дворани
српског православног владичанског двора у Темишвару. Српско народ
но веће је одредило поверенике за области (квартове) у град у и околини.
За циљеве деловања је потврђен програм Резолуције о независности Срба
и Хрвата из Јужне Угарске од 2. и 25. октобра 1918. године.
Срби у Темишвару и околини, свесни своје малобројности бројно
сти и снаге у однос у на друге народе (Немце, Мађаре и Рум уне), разбо
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рито су одмеравали своје деловање и поступке. Отуда нис у хтели да се
упусте у ризичне радње и пођу путем Рум уна у Лугошу који су отворено
ист упили нас упрот владајућих Мађара и Немаца, већ су радили на по
везивању и обједињавању са „већим нашим местима ра ди једнолично
сти у поступцима и ради скорог састанка великог народног збора Срба
из Угарске.“ С тим у вези Прота Илија Белеслијин и др Милан Калино
вић били су зад ужени за Србе који су живели у дел у града који се звао
Фабрика. Никола Живковић и Ђура Терзин су били зад ужени за Теми
швар Град, за Јосифово и Мају реве Мита Крајован и Милош Недељко
вић, док за Мехал у Влада Торђански и Љуба Бес уљ. Већ 7. новембра, на
пристигле захтева дата су упутства за Велику Кикинду, Мокрин и Српски
Итебеј да се и тамо осну ју народна већа/одбори, што је недвосмислено
указивало на углед који је Српско народно веће у Темишвару и њени чел
ници, међу којима је био и прота Илија, стекло у дотадашњем деловању.
Српско народно веће/одбор је одлучило, на својој седници од 21. октобра
1918. године, да у Темишвару покрене српске новине. За уредника је пред
ложен Илија Белеслијин, познат по наклоности према књижевном рад у.
Ипак, када су новине покренуте, почетком новембра 1918. године, он ни
је преузео уредништво.
У Поморишју и средњем Банат у, Српски народни одбори/већа су
основана у Араду (са председником Миланом Табаковићем), у Немету (са
председником Мишом Арсиним), у Српском Семпетру (са председником
Јованом Лазићем), у Иванди (са председником Алимпијем Перинцом), у
Нађлаку (са председником Александаром Поповићем), у Фењу (са пред
седником Велимиром Павловићем), у Соки (са председником Душаном
Ивановим), у Денти (са председником Васом Попиним), у Кетфељу (са
председником Владом Брзаком), у Липови (са председником Милутином
Мирковићем).
У међувремену, почетком новембра (3. новембар 1918) конституисан
је и Српски народни одбор у Новом Сад у, на чијем чел у је био радикал
ски првак Јаша Томић. Новосадски одбор, попут Загребачког, је имао жељу
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Српска војска у Темишвару, новембар 1918.

да на себе преузме улог у централног, односно средишњег одбора, с тим
што се новосадски одбор усмерио на Банат, Бачку и Барању. Отуда су чел
ници Српског народног одбора у Новом Сад у преко штампаног плаката
и у новинама, које су биле орган Одбора (Српски лист бр. 2 од 8. новем
бра 1918), упутили позив становништву „Организујмо се хитно!“, којим
су тражили мандат од „свега народа“ у заступању пречанских Срба у Угар
ској. Тако се почетком јесени на простору Војводине (Банат, Бачка и Ба
рања) појавило још једно политичко тело које је настојало да буде поли
тички заступник Срба у Уграској. Новосадски одбор је своје деловање
усмерио на заступање Срба у јужној Угарској, односно Банат, Бачку и Ба
рању, а загребачко Вијеће на цел у етнографску територију. Временом ће
Српски народни одбор у Новом Саду придобити већину у преко две стоти
не основаних народних одбора/већа на простору Баната, Бачке и Барање.
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Основни разлог за то је била прис утност српске војске, која је запосела
Војводину до северне линије Баја – Суботица – Арад, и до Темишвара са
залеђем на истоку, и тиме дала сиг урност српском и словенском станов
ништву. Свакако да је велику улог у имала и близина Београда у однос у
на удаљени Загреб.
*

*

*

На Великом народном збору који је одржан 10. новембра 1918, у Те
мишвару прота Илија Белеслијин је изабран за потпредседника Српског
народног већа. Том приликом одржао је ватрени говор о томе како да се
дочека српска војска која се приближава град у. Отуда, као један од орга
низатора дочека српске војске, прота Илија је са својим суграђанима из
Фабрике дочекао прве јединице коњичке дивизије, које су се појавиле на
улицама Темишвара 15. новембра 1918. године.
Српски народни одбор у Новом Сад у је 19. новембра 1918, у новина
ма Српски лист, објавио распис за сазив Народне скупштине Срба, Бу
њеваца и осталих Словена у Новом Сад у, ради тражења одговора „којој
држави желе да припадну“. Исти распис појавио се и у листу Слобода а
народ је обавештаван и путем штампаних плаката и добошара.
Сазив је налагао да свака општина претходно треба да изабере сво
је представнике – посланике. Такође, у истим новинама као и плакатима
који су постављани на јавним местима изнесена су правила по којима
треба да се бирају представници народа – посланици: „Посланици су ду
жни да неизоставно дођу у седниц у Народне скупштине. Право гласа
имају сви мушки и женски чланови општине, који су навршили 20. го
дину живота. На хиљад у ду ша бирао се један посланик. Изабрат може
бити сваки бирач без обзира на пол“.
На проглас за избор посланика за Народну скупштину у Новом Саду
и по расписаним правилима, у 36 банатских општина изабрано је 72 посла
ника који су представљали Србе из Баната. Српско народно веће/одбор
у Темишвару, на чел у са јерејем Иваном Прекајским, сазвало је збор гра
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ђана да се изјасни по том питању. Мноштво народа се 22. новембра 1918.
године оку пило испред вла дичанског двора у Темишвару, док је мањи
број могао да се збије у велику дворану за седнице у самом двору. Скуп
је отпочео молитвом, а потом, у својству председавајућег збора, окупље
ном народу се обратио јереј Иван Прекајски. Он је прочитао пропозиције
за избор посланика за предстојећу скупштину. Сваку ставку понаособ је
тумачио, а потом ие прис утнима истакао значај и важност ове скупшти
не. Затим је секретар збора предложио кандидате за посланике: Илија
Белеслијин, парох фабрички, Христифор Свирчевић, епарх ијски школ
ски референт, др. Василије Богданов, адвокат, Слободан Костић, и Ђура
Терзин, српски народни учитељ. Прис утни су их једнод ушним и једно
гласнним извикивањем потврдили.
Отуда, већ су традан, изабрани представници темишварских Срба
су кренули пут Новог Сада на предстојећу Народну скупштину Срба, Буње
ваца и осталих Словена у Новом Сад у, где су 25. новембра 1918. године,
у великој сали хотела Гранд Мајер, са осталим посланицима из Баната,
Бачке и Барање, одл учили о отцепљењу од Угарске и присаједињењу Ба
ната, Бачке и Барање Кра љевини Србији. Скупштина је изабрала своје
политичко тело Велики Народни савет, а он своју извршну власт Народ
ну управу за Банат, Бачку и Барању. Тиме је вековни сан Срба и другог
словенског становништва у некадашњој Српској Војводини па потоњем
Војводству Србија и Темишварском Банат у био досањан. Ипак, за Србе
у Банат у, не и окончан у потпуности. Иако је српска војска умарширала
у Темишвар и ослободила Србе и дру го становништво од аустороу гар
ског јарма, борба за уједињење са матицом Србијом још није била готова,
јер су претензије на Темишварски Банат исказали и Рум уни. Рум унска
потраживања Баната базирала су се на њиховим договорима са водећим
силама Антанте (Енглеском и Француском) и уласку Рум уније у рат на
страни Антанте. Спор је требало да реши Мировна конференција у Па
ризу. Пожртвовани прота Илија нештедимице се ангажовао у покрету за
присаједињење Темишвара Србији. Обилазио је становништво образла
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жући им потребу наставка борбе, организовао је зборове и протесте у
српским варошима и селима. Деловање покрета за припајање Темишвар
ског Баната, у несмањеном интензитет у, нарочито је било потребно по
сле проглашења уједињења у заједничку државу 1. децембра 1918. године
(Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца).
После повлачења српске војске из Темишвара, које је уследило на
захтев великих сила (Енглеске, Француске и Ита лије) и наговештаја да
ће Темишвар и истични Банат припасти Краљевини Рум унији (што се и
догодило 1920. године), прота Илија Белеслијин је напустио Темишвар и
Банат занавек. Крајем 1919. године преселио се у Србију, односно Кра
љевство Срба, Хрвата и Словенаца, и ступио у грађанску службу при Вла
ди у Београд у. Био је члан Матице српске. Иза себе је оставио низ мањих
текстова. Упокојио се у Београд у 10. јануара 1954. године.
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СЛАВКО МИЛЕТИЋ
(1869–1934)

С

лавко Милетић је већ по свом рођењу био предодређен да настави
животни пут свог славног оца Светозара Милетића, народног три
буна и једног од најзначајнијих српских политичара у Угарској у другој
половини деветнаестог века. Свакако да младом Славку није било лако да
на својим плећима носи тешко бреме свога оца, али како ће време пока
зати то ће га само очврснути и окалити. Одрастање и већи део живота
провео је под будним оком аустроу гарске власти и њеног бирократско-полицијског апарата који су педантно пунили његов досије. Ипак, узди
гао се до статуса угледног народног првака са јаким карактером који није
часио ни часа да у одл учном тренутку стане пред свој род. Учествујући
на Великој народној скупштини Срба, Буњеваца и осталих Словена 25.
новембра 1918. године, закорачио је на прамац националне лађе носећи у
рукама велику личну и народну драму. У политичком деловању остварио
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је оно о чем у је његов отац сањао и за чим је жудео целог свог живота:
ослобођење и уједињење Српске Војводине са матицом Србијом.
*

*

*

Славко Милетић је рођен 22. марта 1869. године у Новом Саду од оца
Светозара и мајке Анке. Српску народну вероисповедну школ у и седам
разреда гимназије је завршио у родном град у. Због политичких прилика
у Новом Сад у, које су постале све заоштреније, а здравствено стање ње
говог оца лоше, прешао је у гимназију у Осек у где је завршио седми и
осми разред. Студије медицине започео је 1886. године на Чешком уни
верзитету у Прагу. Наставио их је следеће године на Универзитету у Грацу,
а школске 1888. године на Универзитет у у Беч у. Због породичне сит уа
ције студије је прекинуо 1889. године. После паузе, вра ћа се на студије
које окончава 1895. године.
Током студија у Беч у могао је да сретне мноштво Срба и да прати
разноврсни духовни и култ урни живот. Поред тога, у град у као универ
зитетском центру се налазио велики број школараца који су имали своја
друштва. Славко Милетић се активно укључио у српско академско дру
штво Зора. По завршетку студија 1896. године вратио се у Нови Сад. Исте
године се преселио у Вршац, где је почео да обавља приватну лекарску
пракс у. Убрзо, у Вршац је дошао и његов тешко оболели отац којег је ле
чио све до његовог упокојења 1901. године.
Славко Милетић је активно учествовао у политичком и култ урном
животу Вршца. Припадао је Радикалној странци, на чијем челу је био ње
гов зет Јаша Томић. Није имао темперамент, снаг у и борбеност свога оца.
По карактеру је био тих, скроман, политички грађански узоран и коректан
политичар који је по својим моралним особинама више био потребан
странци, него што је она била потребна њем у. Од 1897. године непрекид
но је био биран за посланика на српским црквено-народним саборима у
Сремским Карловцима.
Био је љубитељ књижевности и позоришта. Говорио је мађарски, не
мачки, француски, руски, чешки и талијански језик. У младости је писао
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песме и приповетке и преводио драмска дела, која су током 1890. и 1891.
године извођена у Српском народном позоришту у Новом Сад у. Био је
члан Позоришног одсека Друштва за Српско народно позориште (1904–
1914). Писао је и објављивао чланке и поп уларне прилоге из хигијене и
социјалне медицине у листовима и часописима Застава, Српска домаја
(где је био уредник две године) и др. У часопис у Жена, који је покренула
и била уредница његова сестра Милица, такође је писао чланке и на тај
начин подржавао борбу српкиња за родну равноправност.
*

*

*

Праћење, прикупљање података и вођење досијеа о кретању и дела
њу Славка Милетића, с обзиром на то ко су му били отац, сестра а потом
и зет, аустроу гарска полиција је вршила готово од његове ране младости.
Када се после окончања студија медицине вратио у Нови Сад, а потом
настанио у Вршцу, његов досије чинио је већ фасциклу озбиљног габари
та. Полицијски извештаји о његовом политичком и култ урном деловању
нагло су се увећали када је у Вршац, услед погоршања здравственог стања
на лечење стигао и његов отац Светозар. Отуда не чуди што су га после
сарајевског атентата на аустроу гарског престолонаследника надвојвод у
Франца Фердинанда, 28. јуна 1914. године, када су почела разрачунава
ња аустроу гарских власти са Србима, са не малим задовољством локал
ни полицијски службеници међу првима ухапсили и спровели у градски
затвор. Током хапшења, кућа му је била претресена и похарана, а он у ка
замату вређан, тучен и лажно оптуживан за велеиздају и вређање монар
хије. После кратког задржавања у вршачком затвору, заједно са другим
заточеним Србима, посебним возом преко Темишвара је интерниран у
унутрашњост Угарске. Интернирце су спроводили по градовима и лого
рима: од Сегедина, Арада до Ходмезевашархеља и Капувара. Приликом
изласка из воза и спровођења до логора, организована маса домаћег ста
новништва је колону заточеника са лисицама на рукама хистерично вре
ђала, пљувала и гађала каменицама. Угарски градови и логори су били
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Вршац 1918.

крцати Србима који су од неуслова у њима почели да се разбољевају и
умиру. За то време у Вршцу, породице су им биле шиканиране и малтре
тиране. Поновна масовна хапшење Срба у Вршцу вршена су пред нови
аустроу гарски и немачки напад на Србију почетком септембра 1915. годи
не. Немачка војска, која је пристигла у јужни Банат средином 1915. годи
не, рапоредила је своје дивизије уз Дунав, односно гранични појас према
Србији. Њихова команда, на чијем чел у је био Мекензи, била је сумњи
чава према тамошњим Срба, те је издала наредбу за хапшењем и интерни
рањем свих Срба изнад десет година. С тим у вези, отпочела су масовна
хапшења и интернација Срба у уну трашњост Угарске. За кратко време
градови и села дуж Дунава били су изспражњени од мушких српских душа,
које су завршиле по градовима, затворима и логорима далеко од родног
краја. Известан број таоца и интернираца је већ после пет недеља враћен
кућама, док је један број задржан. Од последица малтретирања и неусло
ва у угарским логорима, један број се упокојио.
47

Записник са Збора за избор посланика

Како се рат одужио, а стање на фронтовима било повољно по Аустро-Угарску монархију, власт је почела да отпушта интернирце. Тако је на ред
дошао и Славко Милетић, који је после пар година интернације пуштен
кући. Међутим и даље је био под будним оком власти и имао је обавезу да
се периодично јавља полицији. Иако и даље под присмотром полиције,
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несебично се укључио у заштит у и збрињавање страдалне и избегле срп
ске деце из Босне и Херцеговине, које је било у војвођанским областима,
па и Банату у великом броју. Нарочито је било много деце из пограничних
области Аустро-Угарске и Србије, дуж Подриња.
После пробоја Солунског фронта 15. септембра 1918. године, у сило
витом налету српске војске распале су се бугарске и аустроугарске линије,
а њихове војне јединице деморалисале. Поражена и разбијена окупаци
она армада, под сталним гоњењем српске војске, панично се повлачила
према северу, истоку и западу, односно својим границама. Таква ситуаци
ја на фронту је изазвала велику бригу и незадовољство свеопштег станов
ништва у Аустро-Угарској монарх ији, а по војном слом у и капит улацији
Бугарске 29. септембра 1918. године и општу панику и нереде, посебно код
становништва у угарском дел у Монарх ије. Број дезертера се повећавао
из дана у дан, а њихове наоружане групе појављивале су се по селима и
градовима изазивајући нереде и пљачку. У Будимпешти, у ноћи између
30. и 31. октобра 1918. године, избила је револуција „јесењих ружа“ која је
довела Мађарско народно веће са Карољијем на чело Угарске. Одмах по
том, Карољи је радио на придобијању становништва и разаслао је проглас
мађарском народ у, којим му је обећао аграрну реформ у, праведнију со
цијалну политику, заштиту радника, опште право гласа, слободу штампе
и говора, амнестију за све политичке интернирце и затворенике и збри
њавање демобилисаних војника. Становништво Вршца су, о догађајима
у Будимпешти, обавестиле бројне дневне новине на мађарском и немачком
језику, које су излазиле у самом град у, али и оне које су стизале возом из
Будимпеште. На пристигле вести у новонасталој сит уацији у Вршцу је
све узаврело. Велики број војних бег у наца тзв. „зелени кадар“ и „лого
ши“ налазио се у оближњим селима, вршачким планинама и у Банатској
Клис ури. Око Вршца су се налазиле бројне јединице разбијене немачке
војске, која се повлачила према северу, односно Темишвару. Уз разбијену
војску налазила се и велика количина војне опреме. Немири су добили
на интезитету октобра и новембра 1918. године, а аустроугарска власт није
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Пуномоћ др Славко Милетић

имала довољно снаге да смири ситуацију и заведе и успостави мир. У дра
матичним околностима безвлашћа, у момент у појаве српске и Антанти
не војске на Дунаву, у Вршцу је почетком новембра 1918. године све уза
врело. Српски прваци, иако под присмортом полиције, почели су најпре
тајно а потом и јавно да се састају и разматрају новонастало стање. Са
станцима који су се одржавали у православној цркви прис уствовали су
др Славко Милетић, прота Божидар Поповић, Мата Матејић, Душан Мла
деновић, Александар Гергеч и други. На вест о стварању мађарских народ
них већа, негирању старе власти и успостављању нове, вршачки Срби су
попут Срба у Великом Бечкереку и Темишвару одлучили да се самоорга
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низују и оснују свој орган власти који би им био гарант сигурности. Ини
цијални састанак одржан је у салону вршачке православне црквене оп
штине на самом почетку новембра, о чему је обавештено Српско народно
вијеће у Темишвару. У истом допису, које је прочитано на седници Српског
народног већа у Темишвару 3. новембра 1918. године, Младен Пилић, пот
председник темишварског већа, извештава да је у В. Бечкереку и у Вршцу
основано народно веће. Пилић је још додао да ће из Вршца у Темишвар
долазити изасланик „ради контакта са нама“.
Главни циљ деловања Српског народног већа у Вршцу је био да се
одржи ред и мир у град у и околини те да се организује дочек српске вој
ске. У том циљу, предложено је да се оснује и српска народна гарда. За
председника вршачког народног већа био је изабран Славко Милетић који
је зарад српства и слободе још једном искорачио испред свих у први ред
одбране. Двојност власти, ма ђарског и српског народног већа у Вршцу
није дуго трајала, јер су прве јединице српске војске прешле преко Дуна
ва и појавиле се 7. новембра у оближњем насељу Јасенову. На ту вест, де
легација Срба, са Славком Милетићем на чел у, упутила се према њима.
Вршачка делегација се са официрима српске војске, које је предводио ма
јор Додић, састала у дом у проте Стевана Станојевића у Јасенову. Мајору
Додићу је вршачка делегација, односно Славко Милетић, саопштила ста
ње у Вршцу и стање и бројност немачке војске око Вршца. Милетић је ма
јору Додићу пренео молбу команде немачких јединица, која се састојала
у томе да им се допусти да се у миру повуку заједно са војном опремом
која је била уз њих. Сложивши се да је непотребно да се додатно проли
ва крв, када је непријатељ већ поражен и у повлачењу, и да не би додатно
страдало цивилно становништво, српска команда је прих ватила молбу
некада моћне, а сада сломљене и поражене немачке војске и дозволила им
је мирно повлачење. Када је последњи немачки војник напустио Вршац,
у недељу 10. новембра 1918. године, на улице Вршца умарширале су у све
чаном тријумфу прве јединице Моравске дивизије, које је предводио мајор
Додић. У великој радости, слављу и песмом, дочекало их је и обасипало
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цвећем сво српско становништво. Потом су, у највећем реду, српске једи
нице, уз које су били чланови Српског народног већа и гарде, запоселе
све стратешке позиције и зграде у град у. Владика Гаврило са свештен
ством је у саборној цркви отпојао свечано благодарење и на крају благо
словио српску војску. Војнике је потом становништво разграбило по кућа
ма, где су се уз песму гостили. Српска војска, ни приликом уласка у Вршац,
а ни потом, није чинила одмазду над несрпским становништвом, Немци
ма и Мађарима, те није вршила убиства, спроводила хапшења и затвара
ња. Није спроводила одвођење несрпског становништва у логоре нити
њихово протеривање, што је изазвало не мало чуђење код њих.
Наредних дана, рад Српског народног већа у Вршцу односио се на
одржавање реда и мира и нормализацију живота у град у. Успостављена
је нова власт, која је сасвим била у српским рукама: за градског начелни
ка постављен је Иван Косировић, за великог бележника Светолик Јова
новић, а за великог капетана др Владимир Драгић. По писању вршачке
штампе на мађарском језику Аз Ујшаг (Az Újság) „најпопуранија личност
у Вршцу био је др Славко Милетић, председник Српског народног одбора“,
што је пренео и Српски лист (бр. 8, од 15. новембра 1918).
Српско народно веће је послало прот у Божидара Поповића и Воји
слава Бркића у Нови Сад са задатаком да известе главни Одбор о дога
ђајима у Вршцу и приме инструкције о даљим корацима. За то време, у
Вршац је приспео пуковник Ђорђе Ђорђевић, командант коњичког пука
српске војске, којег је свечано поздравио у име града Светозар Јовановић,
а у име Српског народног већа његов председник Славко Милетић. Пу
ковник Ђорђевић је на радост прис утних изјавио да долази да ослободи
Банат и да га прик ључи Краљевини Србији. Ове речи су додатно дале на
самопоуздању прис утних и то осећање се пренело на опште расположе
ње међу Србима у град у, јер су из Ру м у није стизали гласови о њиховој
аспирацији на цео Банат, до реке Тисе. Истог дана поподне, у Вршац је
стигао и командант Моравске дивизије, пуковник Панта Грујић, који је
преузео управу града.
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Прота Божидар Поповић и Војислав Бркић, вративши се из Новог
Сада, донели су инструкције у вези организовања и деловања месних на
родних одбора/већа. Поред тога, главни задатак је била припрема за пред
стојећу народну скупштину у Новом Саду. Када се у штампи Српски лист
(бр. 11, од 19. новембра 1918) и Слобода, појавио од стране новосадског
Српског народног одбора позив свим словенским народима у Банату, Бач
кој и Барањи, да у својим срединама према утврђеним и приложеним
пропозицијама организу ју зборове и изврше избор посланика за пред
стојећу Народну скупштину, вршачко Српско народно веће је одржало
седницу на којој је решено да се збор у Вршцу сазове 22. новембра 1918.
године. У одређен дан, збор је одржан у великој дворани Хотела Србија.
Кандидациони одбор су чинили чланови Српског народног одбора, др
Славко Милетић, Јован Малушев, Ђока Атанасијевић и Војин Бркић, пе
ровођа. Поздравну реч присутнима изговорио је председник Српског на
родног већа у Вршцу Славко Милетић. Обавестио је присутне грађане да
Вршац по пропозицијама бира девет посланика, међу којима могу да буду
сви Срби и Српкиње од двадесет година па надаље, а да се бира на хиљаду
душа један посланик. Предложио је „да се бирају седам из редова грађан
ских странака а два од социјалиста“. У родољубивом говору је нагласио
да „ма ко био изабран, имају на Вел. Нар. Скупштини тражити, да се бив
ша Војводина има отцепити од Угарске и присајединити у првоме ред у
Кра љевини Србији, а са њом и преко ње кра љевини Ју гославији.“ Збор
бирача је једнодушно изабрао: др Славка Милетића, проту Божидара Попо
вића, Мату Матејића, Александра Гергеча, Ђорђа Мојсила, Мит у Клици
на, др Светозара Михајловића (из Кикинде), Војислава Бркића и Мила
на Златанића. Изабрани посланици следећег дана су отпутовали у Нови
Сад где су учествовали у припреми Скупштине. У два дана су одржане
две претконференције, прва у свечаној дворани Градске куће, и друга у
позоришној дворани хотела Гранд где су се припремали нацрти за пред
стојећу скупштину.
Народна скупштина Срба, Бу њеваца и осталих Словена у Банат у,
Бачкој и Барањи одржана је 25. новембра 1918. године у позоришној сали
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хотела Гранд Мајер. На њој је било за
ступљено 211 општина са 757 посланика.
Донесене су две историјске и далекосе
жне одлуке за Србе и словенске народе
који су живели на простору Војводине:
отцепљење Баната, Бачке и Барање од
Угарс ке, и њихово прик љу чење Кра
љевини Србији. Славко Милетић је на
Скупштини (која је затим названа „Ве
лика“) био изабран у њено председни
штво, а потом за председника Великог
народног савета, који је био највиши
орган управе тј. власти. Народни савет
је имао надлежност да доноси уредбе
Славко Милетић
и наредбе, поставља и врши надзор над
радом Народне управе за Банат, Бачку
и Барању, као својим извршним органом. Имао је педесет чланова. По
свршетк у Скупштине, чланови Народног савета, међу којима је био и
Славко Милетић су отишли до Матице српске где су одржали информа
тивн у седниц у. Велики народни савет је за свог постојања одржао пет
седница, а Славко Милетић је председавао. На првој седници Великог
народног савета била су изабрана двадесет и четири посланика за привре
мено Народно представништво у Београд у, међу којима је био изабран и
Славко Милетић. На истој седници, Мита Клицин је покренуо расправу
о припадности Баната Краљевини Србији. Чланови Великог народог са
вета су донели одл у ку „да српски народ има етнографска и историјска
права на Банат“. Донесена одл у ка је адресирана послата председник у
Америке Вудроу Вилсону, као и пријатељским политичарима из држава
Антанте, Дејвид у Лојд у Џорџ у и Жоржу Клемансоу.
На следећој Народној скупшини у Новом Саду 27. фебруара 1918. годи
не, Славко Милетић је изабран за члана делегације Баната, Бачке и Барање
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у Привременом народном представништву Кра љевства Срба, Хрвата и
Словенаца у Београд у.
*

*

*

Као радикал, Славко Милетић је редовно биран за народног посла
ника у Скупштини Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. У влади Љубе
Давидовића постао је министар народног здравља 1920. године, и са крат
ким прекидима био министар пошта и телеграфа (1921), и министар со
цијалне политике (1924). По ослобођењу и уједињењу усресредио се на по
сао, који је био његово основно занимање – здравље народа. Као министар
здравља је основао многе хигијенске заводе, домове народног здравља,
здравствене станице и школске поликлинике, и уопште унапредио је здрав
ство у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/Југославија. У десетогоди
шњем континуираном унапређивању народног здравља постављени су
темељи здравства у новој држави. У неким сегментима млада Краљевина
је била међу првима у Европи (оснивање Пастеровог завода и производња
серума у Новом Сад у).
Из практичних потреба преселио се са породицом (женом и сино
вима Светозарем и Миланом) из Вршца у Београд, где су живели у поро
дичној кући на Сењаку. Упокојио се 11. маја 1934. године. Сахрањен је на
Новом гробљу у Београд у.
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МАРИЈА МАРА ЈОВАНОВИЋ
(1853–1939)

М

арија Јовановић спада у ред оних српкиња, која је свој живот не
себично посветила своме род у. Све што је понела из породице че
ститих и богобојажљивих Бораковића и што је у животу стекла, а што не
беше мало, ставила је своме роду на располагање. Имајући на уму да нема
личне среће без среће своје околине и народа уопште одабрала је пут добро
чинства и давања. Материјалним прилозима омог ућавала је деловање
доброчинских, просветних и културних друштава, без чијег постојања и
деловања би, живот српског живља у банатском Потамишју и Подунављу,
био доведен до несношљивости и бесциљности. Истовремено је подсти
цала девојке на стицање образовања, као основног пута ка родној еман
ципацији. У бурним и преломним трену цима 1918, ставивши на коцку
све што је имала, храбро се укључила у драматична збивања политичког
деловања Срба у Панчеву и тиме била пример осталима да се не колебају,
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већ да то исто учине. Сан о слободној Српској Војводини и уједињењу са
матицом Србијом остварио јој се 25. новембра, односно 1. децембра 1918.
године, када је регент Александар Карађорђевић прогласио Краљевство
Срба, Хрвата и Словенаца, у чијем саставу је било њено Панчево и Вој
водина.
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Марија Јовановић је рођена на средини деветнаестог века у Бегечу
(1853) у тек успостављеном Војводству Србији и Тамишки Банат (круно
вина у Хабзбуршкој монарх ији), које су Срби лативши се мача у одбрани
свога имена и рода на Мајској скупштини у Сремским Карловцима 13. маја
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1848. године назвали Српском Војводином. Њена породица, отац Петар
и Мајка Анка, су се бавили економијом на посед у који је генерацијама
увећаван.
Српску народну вероисповедну школ у завршила је у родном месту.
Школовање је наставила у Новом Саду. Приватно је похађала часове кла
вира. Васпитана у православној вери и националном дух у била је прило
жница Српске православне цркве и народна добротворка која је помагала
сиромашну децу и добротворна, просветна и култ урна друштва. Била је
жена ванредне лепоте те се није дуго чекало на просце. Први муж јој је био
Никола Стојаковић, земљопоседник из оближње Паланке (данас Бачка
Паланка), други Васа Радосављевић, земљопоседник из Томашевца (сред
њи Банат). Трећи пут се удала 1911. године, за чувеног књижара и изда
вача Каменка Јовановића из Панчева. Каменко који је заједно са братом
Павлом основао књижару у Панчеву, далеке 1872. године, имао је шезде
сет девет година и био је једанаест година старији од Марије. То му је био
други брак. Каменко и Павле су били међу нају гледнијим књижарима и
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Марија Јовановић, у другом реду, четврта с лева са чланицама Добротворне
задруге Српкиња у Панчеву

издавачима. До Првог светског рата објавили су око пет стотина дела и
као Милетићеве присталице учествовали су као посланици на Српском
црквено-народном сабору. Када се Марија преселила у Панчево спремно
се укључила у друштвени живот и у рад српских друштава: Добротворне
задруге Српкиња, Српског певачког друштва и Српске читаонице (у ко
јој су њен муж и девер били истакнути часници).
Панчевачка Добротоврна задру га Српкиња од оснивања (1894) де
ловала је у дворани Српске више девојачке школе. Основни циљеви су јој
били доброчински рад усмерен на женску децу као и побољшање поло
жаја жена у друштву. Иако су се циљеви панчевачке задруге српкиња по
клапали са европским узорима, ипак је у својим програма имала и осо
бености, а оне су се огледале у допринос у идеји ослобођења и уједињења
Срба. Кроз бројне акције сакупљања помоћи суштинско деловање Добро
творне задруге Српкиња било је у служби одбране националног бића у
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Хабзбуршкој монархији, односно у подизању и неговању националне све
сти. Добротворна задруга Српкиња је била један од носилаца доброчин
ског, просветног, културног, друштвеног а на посредан начин и политичког
живота Срба у Панчеву. У вези с тим, 1903. године, Задруга је основала
Раденичку (занатску) школ у. Марија је као велика приложница са 10.000
кру на била члан Одбора и прис уствовала годишњим скупштинама на
којима су се подносили извештаји.
Уз Српску читаоницу и Српско певачко друштво била је чврст осло
нац српском род у и кључни сегмент у борби за остваривање свог нацио
налног бића не само у Панчеву већ и околним варошима и селима. Да је
то тако знали су српски добротвори који су својим прилозима омог ућа
вали њихово постојање. Међу панчевачким значајним добротворима била
је и Марија Јовановић. Управо зах ваљујући њеним настојањима и поза
машним прилозима Добротворна задруга била је чврст ослонац српству
у Панчеву. Свакако да је национално деловање породице Јовановић си
стемски праћено од стране аустроу гарске полиције. Отуда, када је аустро
угарска власт спроводећи своју експазионистичку политику одлучила да
отпочне обрачун са Србима, међу првима од 160 нају гледнијих Панчева
ца били су 26. јула 1914. године ухапшени Каменко и Павле Јовановић.
Приликом хапшења кућа им је била претресена, намештај испрет у ран.
После једнодневног утамничења у панчевачком затвору, где су заједно са
осталим затвореним Србима били изложени малтретирању и батинању,
28. јула су специјалним возом најпре упућени у Темишвар а потом у логор
у Арад у. Током спровођења из затвора у воз, организована маса суграђа
на је утамничене пљувала, гађала камницама и псовала. Заточеници су у
логору у Арад у провели три месеца, а потом су враћени у Панчево и пу
штени кућама. За то време у Панчеву, породице су им биле шиканиране
и малтретиране. Поновно хапшење Срба у Панчеву извршено је 12. септем
бра 1915. године. Том приликом, по наредби главнокомандујућег заповед
ника немачке војске Мекензија ухапшени су сви Срби изнад десет година
и интернирани у Сегедин где су затекли мноштво других интернираца
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међу којима и Јаш у Томића, Мит у Клицина и дру ге. После пет недеља
враћени су кућама. Од последица малтретирања и неуслова у арадском
логору и интернацији, Каменко се 13. октобра 1916. године упокојио, а Ма
рија је наставила да живи у породичној кући у Панчеву. И поред тешког
времена није заборављала оне којима је помоћ била потребна. Доносила
је помоћ у просторије Српске православне црквене општине која је била
препуна српских сирочића из Босне и Херцеговине, а које је Петар Пера
Милорадовић довео са зем унског пристаништа у зим у (око Светог Саве)
1917. године. Касније су стизала деца и из Далмације. Ова деца стрељаних,
интернираних или насилно регрутованих родитеља преко ноћи су поста
ла сирочићи којима је била нужна помоћ у збрињавању и лечењу. Удова
Марија Јовановић несебично се укључила у организовање лечења, збри
њавања и размештања по кућама честитих Срба.
Порази на фронтовима и тешко стање у унутрашњости Хабзбуршке
монарх ије покренули су мађарске прваке да у Будимпешти изврше про
мену власти. У револ уцији „јесењих ружа“ основано је ново политичко
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тело Мађарско национално веће на челу са грофом Карољијем, које је обја
вило отцепљене од Аустрије и прогласило демократску Мађарску држа
ву. Потом је ово веће, ради успостављања власти над целом територијом
отцепљене Угарске, упутило инструкције да се у свим градовима то исто
учини и замени стара власт са новим локални мађарским већима, која ће
бити одана Карољију. У Панчеву су локални мађарски прваци почели да
се групишу и припремају организовање њиховог већа. Велики жупан Не
децки покушавао је да контролише ситуацију и позивао је, између осталих
и српске прваке Петра Милорадовића, др Димитрија Мит у Мушицког и
Николу Ђуришина, на договор о заједничком политичком телу. Истовре
мено су у град почеле да стижу велике групе српских заробљеника из Ма
ђарске. Њих су панчевачки Срби размештали по својим кућама где су се
опорављали од изнемоглости и глади. У крајње напетој сит уацији, срп
ски прваци су после састанка са жупаном отишли у просторије Српске
банке да се договоре о својим корацима. Одл учили су да се не утапају у
нову мађарску власт, већ да своју судбину узму у своје руке и самостално
дел ују кроз своје политичко тело. То су сутрадан ујутро на проширеном
састанку потврдили, а увече у Градском већу саопштили жупану Недец
ком. Ипак сутрадан, 2. новембра 1918. године, на мађарском грађанском
збору на великој пијаци окупљао се народ у циљу оснивања Мађарског
народног већа, које ће бити одано Карољију. У тој новој управи већински
би били Мађари, док би националне мањине па и Срби добили извесна
обећања која се тичу побољшања њиховог стат уса.
Истовремено, са почетком у 9 сати ујутро, у порти Успенске цркве је
одржан народни збор панчевачких Срба, на коме је основано Српско на
родно веће. Циљ оснивања панчевачког Већа је био да се народ окупи око
заједничког циља ослобођења и уједињења Срба кроз политичку борбу.
На оснивачком састанку Српског народног одбора било је речи и о оснива
њу Српске народне страже, чији чланови ће бити српски младићи и која
ће оружаном силом бити гарант деловања српског месног већа. За првог
председника панчевачког Српског народног већа био je изабран др Душан
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Бошковић. На са мом збору прик у пљали су се новчани прилози за рад
Већа. Свако је давао колико је могао, а имућнији су давали 20, 30 и најви
ше 50 круна. Том приликом Марија Јовановић је приложила 100 круна.
Док је народ славио своју одл уку, појавио се жупан Недецки који је
још једном замолио Србе да му се придруже на великој пијаци, што су ови
одбили. У неки час у порти је изнешена велика српска тробојна застава
скројена од свиле. У препуној цркви прота Сава Стојшић је одржао бого
служење и свечани говор. Од тог тренутка и од тог дана оснивањем Српског
народног већа и Мађарског националног већа у Панчеву је постојала двој
ност власти. Међутим, и поред напете ситуације није дошло до оружаног
сукоба и инцидената између два одбора. Томе је свакако допринело то што
су Моравска и Коњичка дивизија српске војске избиле на обале Дунава
и што се сваки час очекивало њихово форсирање Дунава и запоседање
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Баната. То се догодило 9. новембра 1918. године, када су прве јединице са
капетаном Аранчићем приспеле на Панчевачки кеј. У току дана, органи
зован је свечани дочек српске војске. Као истакнута часница Добротворне
задруге Српкиња Марија Јовановић је учествовала је са цвећем у рукама
и везаним белим пешкирима за даривање ослободилаца у дочеку Првог
пешадијског пука Кнеза Михаила, Моравска дивизија српске војске, на
челу са потпуковником Драгутином Ристићем, која је умарширала у Пан
чево 9. новембра 1918. године. Претходно је кап. Аранчић чамцима до
пловио на Панчевачки кеј и ослободио град.
Такође, Марија Јовановић се здушно укључила у збрињавање обо
лелих војника од шпанске грознице, који су били смештени у болничким
згра дама. Као угледна и поштована српска родољупка, била је пример
другим Панчевкама да се одазову позиву новосадског Српског народног
одбора, објављеног у Слободи и Српском листу, ради организовања на
родног збора. Како је саопштено у новинском распис у (али и на штампа
ном плакат у), на народном збору су Панчевци требали да изаберу своје
представнике за предстојећу скупштину у Новом Саду, где би се, на осно
ву Вилсоновог прокламованог права на самоопредељење, Срби и други
Словени у Војводини определили о својој да љој судбини и изјаснили у
којој држави желе да живе. Пачевачки збор је организовало Српско на
родно веће 23. новембра 1918. године, у порти Успенске цркве. Збор је у
име месног већа отворио прота Душан Радуловић, а председник Српског
народног већа др Душан Бошковић поднео је извештај о оснивању и до
тадашњем рад у Већа. Потом је прота Рад уловић предложио кандидаци
они одбор, који је обнародовао распис за Народну скупштину и подсетио
на правила избора. Петар Милорадовић је предложио кандидате и њихо
ве заменике који су једнод ушно изабрани. После избора на Скупштину
су отишли: др Јован Богданов, др Емил Богосављевић, Сима Мил утино
вић, Светозар Драгомировић, Данило Мајсторовић, Никола Величковић,
Радован Ђу ришић, Сава Суботић, Богдан Божанић, Марија Јовановић,
Гига Стојанов, Боривој Томић.
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Због свог несебичног добротворства и нескривеног родољубља, Мари
ја Јовановић је била изабрана међу осталим панчевачким угледним Срби
ма за посланицу из Панчева, и тако је била једна од седам жена посланица
на Великој народној скупштини Срба, Буњеваца и осталих Словена у Но
вом Саду 25. новембра 1918. године, која је донела историјске одлуке о от
цепљењу Баната, Бачке и Барање од Угарске и њиховом присаједињењу
Краљевини Србији.
Свој добротворни рад Марија Јовановић је наставила и после уједи
њења Српства и Југословенства (Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца /
од 1929. Краљевина Југославија), поклонивши свој иметак, кућу у Панчеву
у улици Краља Петра бр. 5, Добротворној задрузи Српкиња, две стотине
ланаца плодне оранице у томашевачком атару друштву Привредник, које
је школовало и запошљавало српску младеж, као и знатна новчана сред
ства Српској православној црквеној општини у Панчеву.
За свој добротворни рад, Српска православна црква ју је наградила
орденом Светог Саве V степена. Упокојила се 18. фебруара, а сахрањена
је 20. фебруара 1939. године у Панчеву, где јe и сахрањена на православ
ном гробљу.
Музеј Војводине, односно његово одељење Музеј Присаједињења
1918, у својој збирци Портрета знаменитих личности 1918, посед ује пор
трет Марије Маре Јовановић. Рад је академског сликара Илије Смиљани
ћа у техници уље на платну (Музеј присаједињења 1918, Збирка портретa
знаменитих личности 1918, инв. бр. 20).
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ЂОРЂЕ ГРУЈИЋ
(1886–1973)

Ђ

орђе Грујић, без сумње, спада у ред најзначајнијих личности Вели
ке Кикинде и северног Баната из доба присаједињења Војводине
Кра љевини Србији 1918. године. Образован на европским универзите
тима, признат и цењен као технолог, предузетник и писац за кратко вре
ме је стекао и позицију једног од националних првака који су деловали у
циљу побољшања положаја свога рода у Хабзбуршкој монархији. У суто
ну Великог рата, у најт урбулентнијем добу по српски народ у Угарској,
ризикујући све што је имао и стекао, није се двоу мио када је требало од
лучно да се бори за право и правду српског рода и у томе је истрајавао све
до ослобођења и уједињења Срба са обе стране Дунава, Саве и Дрине, нај
пре 25. новембра, односно 1. децембра 1918. године. У ослобођеној и ује
дињењој Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/Југославији, све до упо
којења, здушно је радио на ползу свога рода и отаџбине.
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Ђорђе Грујић рођен је у занатлијској породици 24. априла 1886. годи
не у Великој Кикинди у Торонталској жупанији у угарском делу Аустро-Угарске монархије (данас северни Банат). Његов отац је био млинар, што
је у Великој Кикинди, као једном од средишта млинарства, било траже
но и добро занимање. У месној српској вероисповедној школи је започео
школовање, а по њеном окончању уписао се у најстарију гимназију у Срба,
у Карловцима (данас Сремски Карловци). Када је 1904. године мат у ри
рао, као добар и марљив ученик добио је стипендију из Зад ужбине Гаје
Романовића. Наставио је школовање у Будимпешти где се 1907. године
уписао на природне нау ке и технологију. У Будимпешти је студирао две
године, а потом је прешао на студије у Беч. За време студија био је члан
Универзитетске омладине. Школске 1909/1910. године примљен је за про
фесора у Карловцима. Нашавши се у култ урном и ду ховном средишту
српства у Војводини почео је да пише. Најпре као сарадник Бранковог кола
(1909–1911), а затим иако на студијама које је наставио, и у Летопису Ма
тице српске (1912–1913) и Покрету (1912). Објављени текстови су се од
носили на просветни рад и националну економију. Међутим, после две
године, опет одлази на студије, овога пута у Берлин где је 1911. године
уписао агрономију и трговачку академију. Током боравка у Берлину имао
је прилику да упозна инстит уционалне видове просвећивања становни
штва. Ова модерна и напредна педагошка сазнања ће умногоме утицати
на његов будући живот. Стечена знања несебично, зналачки и здушно ће
примењивати у свом завичају што ће у знатној мери унапредити произ
водњу и прераду животних намирница, не само у Великој Кикинди и се
верном Банату, већ и у Војводини и Србији уопште. Следеће године (1912),
поново упис ује студије националне економије на Универзитет у у Халеу.
После студија у Будимпешти, Бечу, Берлину, Халеу и краткотрајног
професорског делања у Сремским Карловцима вратио се у Велику Ки
кинду где је отпочео са предузетничким пословима. Наочит и образован,
са професорским искуством и објављеним текстовима у страној и српској
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периодици, у јавном и култ урном миљеу Велике Кикинде је дочекан ра
ширених руку. Био је близак круг у млађих кикиндских српских јавних
личности које су предводили Васа Стајић и Вељко Петровић. Са Стаји
ћем је делио и политичке ставове и бунтовну нарав. Дружење са истоми
шљеницима је утицало да се млади предузетник укључи и у политички
живот који је у Великој Кикинди пред Први светски рат био како мулти
етничан, тако и плуралистичан и националан. Наставио је са објављива
њем текстова у српској периодици у којој је указивао на потребу просвећи
вања народа на савременим педагошким принципима. Дру га омиљена
тема су му били текстови из економије и примена савремених достигну
ћа у вођењу газдинства, предузећа и шире (регије). Као члан или учесник,
радо је виђен на програмима које су приређивала просветна, култ урна,
доброчинска и национална дру штва (Српска читаоница, Добротворна
задруга Српкиња, Српско певачко друштво, Удружење за народно про
свећивање или тек основано Соколско друштво), кроз која су Срби у Хаб
збуршкој монарх ији неговали свој национ и бранили се од инстит уцио
налне асимилације.
Почетком двадесетог века, у Великој Кикинди се још није угасило
сећање на Великокикиндски дистиркт и Војводство Србију и Темишвар
ски Банат. Живо су биле присутне иницијативе да се борба за већ једном
постигну то поново досегне. Ту мисао су неговали и пропагирали поје
динци, али и групе образованих Срба (учитељи, професори, свештени
ци, трговци, адвокати, лекари, апотекари, занатлије), којих у Великој Ки
кинди није недостајало. У годинама које су претходиле Великом рату, где
је свакодневно вршен институционално асимилаторски притисак на народ
ности у Угарској, па и на Србе, Ђорђе Грујић је све више осећао потребу
да се супротсави том чину. Сасвим је било очекивано да после Закона о
школству (Lex Apony, 1907) и његове кулминације, 1912. године, ка да је
угарска власт укинула последње српско право – црквено-школску ауто
ном ију, буде међу оним првац има који су стал и у одбран у свог а рода.
Ђорђе Грујић је деловао у оквиру онога што је најбоље знао и за шта се
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школовао. Наставио је да пише чланке које је објављивао у Летопису Ма
тице српске (1912–1913), Покрету (1912), Хигијени и Комуни.
Почетком 1914. године аустроугарска власт је била одлучна да се обра
чуна са Краљевином Србијом и Србима уопште и занавек. С тим у вези,
бирократске и полицијске полуге аустроу гарске власти су отпочеле са на
сиљем над Србима који су живели на њеној територији, посебно на оним
рубним крајевима дуж границе са Краљевином Србијом: у Подрињу, По
сављу и Подунављу. Зарад тог циља, на располагању су им стајали неогра
ничени рес урси. Насиље над властитим становништвом (Србима) није
имало ни границе ни мере. Почела су масовна хапшења, судски монтира
ни процеси и утамничења српског становништва. Права хистерија наста
ла је после сарајевског атентата (28. јуна 1914), када је интензитет хапшења
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нагло појачан. Основани су и први логори за интернирце, којих је до кра
ја рата било преко 70.000 српских душа. Друштвено и политичко делова
ње Грујића са Васом Стајићем, са којим је делио и политичке ставове, није
остало непримећено, односно педантно је бележено у полицијски досије.
Хапшења Стајића, као једног од, на перу, најборбенијих народних трибуна
у 1912. и 1913. години, и као једног од повереника Народне одбране, била
су пропраћена прикупљањем података о личностима са којима се нала
зио и деловао. Свакако да је у томе евидентиран и Грујићев допринос, те је
26. јула 1914. године био уз Стојана Јакшића, др Саву Путника, др Жарка
Јакшића, Светислава Михајловића, Каманка Бранчића, Нику Милића,
Ђорђа Кнежевића, Милоша Рајкова, Стевана Васића, Ђорђа Нед у чина,
Симу Јовановића, Милоша Пецића, Владу Николића, Мишу Радивојевића,
Мил утина Јакчића, Љубомира Арсина, Мавра Голдштајна, Уроша Нова
ковића, Ивана Богосављева, Уроша Чавића, Михајла Вајдића, Миливоја
Лошића, Петра Ђуканова и бабицу Милку Перић ухапшен и утамничен
у градској касарни. Током хапшења, у кућама им је извршен претрес у
циљу потраге за инкримисаним материјалом и оружјем. Једно време су
држани као таоци, а потом су спроведени у затвор Чилаг у Сегедину. По
сле извесног времена слати су у интеранцију по разним местима: Папа,
Веспрем, Кечкемет, Мезет ур, Балатон Алмади. Одатле су регрутовани у
аустроу гарску војску и послати на фронт.
Са отпочињањем рата против Краљевине Србије настављена је аустро
угарска политика, у којој је иск ључива државна политика према народ
ностима, а нарочито према Србима, досегла кулминацију. Државна преси
ја је легализована кроз снаг у Закона о ванредним мерама. С тим у вези,
замрле су све националне активности, од страначког до култ урног, про
светног и другог окупљања и деловања. Неозваничена диктат ура бечког
двора приморала је народности да дају зајмове за аустроу гарску војску, а
са црквених храмова су скидана звона, која су се затим претапала зарад
производње топова и другог оруђа. Општи страх и несиг урност су завла
дали, тако да нико није био сиг уран да ли ће јутро провести у својој кући
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или у неком од бројних казамата и логора, који су ницали као печ урке
после кише широм Аустро-Угарске монарх ије. Општа хистерија против
Срба појачавала се са поразима на фронтовима, а стишавала са победама.
У Великој Кикинди су, као и у дугим градовима Монарх ије, спровођени
монтирани судски процеси против Срба који су се опт уживали за „раз
бијање Аустро-Угарске монархије и припајање области насељене српским
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живљем Краљевини Србији“. С тим у вези, опт уживани су а потоми осу
ђени челници месног Соколског друштва на вишегодишње робије и гу
битак грађанских права, а потом послати на фронт. Затворско утамни
чење и проведено време у интернацији није сломило Грујића. Иако је по
повратку у Велику Кикинд у (средина 1916) био у кућном притвору и под
полицијским присмотром, Грујић је био решен да се по стварању услова
за политичко деловање поново упусти у борбу на националану еманци
пацију Срба у Угарској. Такво време је дошло у сутон Првог светског рата
у другој половини 1918. године. Вест о слом у аустро-угарске, немачке, а
потом и капитулацијом бугарске војске, после пораза на Солунском фрон
ту, и њиховом константном повлачењу ка својим границама, брзо се про
нела по војвођанским областима (Банату, Бачкој и Барањи) и њиховим ве
ћим градовима, па и Великој Кикинди. Свакодневне лоше и контроверзне
вести са фронта додатно су уносиле најпре нелагод у а потом и страх код
становништва. Док су једни били шокирани и депресивни, други су били
окуражени. Упркос тешкој и неизвесној ситуацији у граду, великокикин
ски Срби су се здушно прихватили на позив новосадског Централног од
бора за прихват и смештај српске сирочади из Босне и Херцеговине. Журно
је основан одбор од шеснаесторо чланова који је организовао прих ват и
размештај око шет стотина деце. Претходно је градска управа на чел у са
Луком Мајинским је дала 10.000 круна за 183 сиромашне породице.
У крајње напетој ситуацији у граду, током октобарско-новембарских
дана 1918. године, охрабрени војним успесима српске војске и узмаком
аустроу гарске и немачке војске, српски родољуби и прваци, које су пред
водиле демократе Васа Стајић, професор Милутин Јакшић, прота Стојан
и др Жарко Јакшић, почели су да се састају и договарају у ком правцу тре
ба да иде њихово деловање. Међу њима је био и професор Ђорђе Грујић.
Избегавајући увек будну аустроу гарску полицију и њихову агент у
ру, која је вршила даноноћну присмотру српских првака, великокикинд
ски родољуби су успоставили везе са сународницима демократске поли
тичке оријентације у околним варошима, али и у Темишвару, Сомбору,
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Суботици, Великом Бечкереку, па и Загребу. Поред тога, великокикинд
ски српски прваци (демократе и либерали), још од средине лета 1918. го
дине, одржавали су везе, па и преписку са југословенским првацима, чел
ницима Народног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба (основано 6. октобра
1918, у Загребу), у првом ред у са Светозарем Прибићевићем. Размењива
ли су информације са ратишта и о стању у Монарх ији, које су добијали
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приватним каналима од рођака и пријатеља, који су били мобилисани у
аустроу гарским војним јединицама. Такође, информисали су се и кроз
доступну штампу (угарску али и југословенску, тј. загребачку), у првом
реду Глас Словенаца, Хрвата и Срба, који се штампао у Загребу и био орган
тамошњег Народног вијећа СХС (уредник Гласа СХС је био Срђан Буди
сављевић). Васа Стајић је у њем у објавио више чланака о стању и распо
ложењу народа у Банат у, Бачкој и Барањи и тако упознавао ширу јавност
са кретањима у Војводини.
Први састанак „независних Срба, Хрвата из јужне Угарске“ са кога
су остали писани трагови одржан је 2. октобра 1918. године у Суботици
на ицијативу секретара Матице српске Тихомира Остојића, који се у овом
месту затекао приликом вра ћања са интернације из угарског логора.
Остојић је сматрао да је Суботица погодна због њене позиције, у коју се
могло допутовати железницом из свих већих места Бачке, Баната и Ба
рање. У прво време састанци су се одржавали у тајности и ван погледа
полиције, у кућама или адвокатским канцеларијама. Домаћини су били
српски и бу њевачки прваци Владислав Манојловић, Јоца Манојловић,
Војислав Станковић и Алба Малаг урски. На првом састанку (и на пред
лог Остојића који је први изнео такав став) је донешена резол уција („Су
ботичка резол уција“) у којој се захтевало право самоопредељења, а тиме
и отцепљења јужноу гарсих Срба и Хрвата од Аустро-Угарске монарх ије.
Суботичка резолуција је допуњена на следећој конференцији која је одр
жана 20. октобра 1918. године у кући Албе Малаг урског. Ову допуњену
резолуцију је по овлашћењу Тихомира Остојића, Игњата Павласа и Јована
Лалошевића однео у Загреб композитор Петар Коњовић. По приспећу
резол уције Народно вијеће СХС ју је већ 26. октобра ставило на разма
трање и потом донел у одл уку „Тихомиру Остојићу ваља одговорити да
мислимо на њих, као и на се, па да треба да се сами договоре и уреде међу
се, те да дођу на договор с Народним вијећем.“ За представнике Војводи
не у Народном вијећу Словенаца, Хрвата и Срба одређени су Васа Стајић
и суботички жупник Блашко Рајић као буњевачки првак.
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Пуномоћ за Ђорђа Грујића

На следећој конференцији првака Баната, Бачке и Барање, коју је за
казао радикалски првак Мита Клицин у Суботици, у кући Јована Јоце
Манојловића 27. октобра, прис уствовао је, на предлог Васе Стајића ис
пред великокиндских Срба, и Ђорђе Грујић. Опште мишљење је било да
је у Хабзбуршкој монарх ији сит уација веома тешка и да је рас уло па и
распад државе веома известан, те да се морају предузети политички ко
раци који би пред у предили неповољан исход по Србе у Угарској. То је
подразу мевало стварање својих политичких тела. Зак љу чак конферен
ције је био да се устроји Српски народни одбор (СНО) као средишни орган
српских области јужне Угарске, а да се у свим варошима и политичким
општинама (насељима) оснују месни одбори који би у погодном тренутку
преузели власт у своје руке.
У околностима када је српска војска готово сасвим ослободила своју
отаџбину и избила пред капије свог престолног града и Дунава, у Вели
ком Бечкереку и Темишвару су 31. октобра основани/а српски народни
одбори/већа. У Темишвару истог дана су се организовали и Румуни, Нем
ци и Мађари. Одл ука Срба у два банатска града да своју срећу потраже
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сами, проистицала је из горких искустава које су имали у прошлости у
којој је преовла давала себичност вла дајућих нација. На оснивању срп
ског већа у Темишвару владика Георгије (Летић) је између осталог рекао:
„Времена су врло важна. Треба и ми да се достојнима покажемо за та ве
лика времена. Потребно је да имамо присебност духа и здравога разума
и да се не даде маха тренутним осећајима. Положај и прилике треба добро
промерити. Цео свет је усвојио начела најмодернија и најузвишенија, а и
то црква проповеда, да се даде слобода развитка свима народима. Тим
начелима не може се ништа опрети и она ће се остварити“. Приликом
оснивања темишварског већа истакнуто је опредељење за живот у зајед
ничкој јужнословенској држави: „ми се од тог стабла свога отцепити не
можемо. Када се изборе права других народа и ми имамо своја права и
захтеве. Та права и захтеви садржани су у проглас у Народног већа у За
гребу“. Са идејом да се повежу сви Срби у Угарској послат је један члан у
Загреб. Истовремено су упућени позиви Србима у банатским градовима
да се и они организују у политичка тела, односно да и они у својим среди
нама приступе оснивању народних већа/одбора. Упућен је емисар у Вели
ку Кикинду, који би подстакао тамошње Србе да организују своје веће, а у
Темишвар је пристигао представник вршачких Срба. У истом дану када
је основано темишварско народно веће, само у преподневним часовима,
у Великом Бечкереку је основан Српски народни одбор са др Андријом
Васићем на челу. На тај начин, крајем октобра и почетком новембра 1918.
године отпочео је процес политичког организовања Срба у Банат у.
Иако великокикиндски локални листови на мађарском и немачком
језику нису писали о стварном стању и догађајима на фронтовима и у држа
ви, вести о револ уцији „јесењих ружа“ и формирање демократске владе
у Будимпешти, на чел у са грофом Карољијем, брзо су се прочуле. Ипак,
добро обавештени поджупан Торонталске жупаније, који је био приста
лица нове демократске угарске власти, је 3. новембра 1918. године о томе
зван ично обавес тио градоначелн ика Лу к у Мајинс ког. Истовремено је
затражио да се сазове састанак угледних грађана, где би се расправљало
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Српска војска у Великој Кикинди

о новонасталој сит уацији у Угарској, односно Великој Кикинди. Иако је
у град у био стациониран Шести хусарски пук аустроу гарске војске, по
становништво северног Баната највећи изазов су биле пљачке и немири
које су изазивали повратници са фронтова, тзв „зелени кадар“. Састанак
је заказан за наредни дан. У Градској кући су се окупили представници
Срба, Мађара и Немаца и после разматрања новонастале ситуације доне
ли одлуку о формирању гарде која би била састављена од сва три народа.
За заповедника је постављен градски капетан др Карло Кунгл. Потом су
великокиндски Срби у Централној основној школи одржали састанак,
на којем су прихватили учешће у гарди и упутили се ка Градској кући ради
ступања у редове гарде. Неколицина младића се огрнула српским тробој
кама, а по ступању у гард у су променили монарх ијске кокарде за српске.
Тим чином, Велика Кикинда је била изузетак од других војвођанских гра
дова у новембарским догађајима, јер су Срби били у мешовитој (мађарско-немачко-српској) гарди у којој су се наоружали пре оснивања свог народ
ног одбора.
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За то време у Новом Саду као политичком средишту пречанских Срба,
оснивање народног одбора као централног за Банат, Бачку и Барању до
годило се 3. новембра у свечаној сали Матице српске. Српски народни од
бор у Новом Саду израстао је из Средишњег одбора за збрињавање ратне
сирочади из Босне и Херцеговине у Бачкој, Банат у и Барањи, а на својој
првој оснивачкој седници донео је одлуку о покретању српског политич
ког листа, којим ће обавештавати јавност о својим намерама и догађаји
ма који су се вртоглаво одвијали. Са појавом и дистрибу цијом Српског
листа, органа Српског народног одбора у Новом Сад у, информације о
стању на фронт у и јужној Угарској тј. Банат у, Бачкој и Барањи постале су
поуздане и доступне српском грађанству. Отуда је већ у првом броју Срп
ског листа, органу Српског народног одбора, од 5. новембра 1918. године,
упућен „Проглас“ у којем се указује на право српског народа у Угарској
да одл учује о својој судбини. Опис ује се оснивање Српског народног од
бора у Новом Сад у, који је састављен од одборника свих српских страна
ка, као и његови циљеви. У истом броју, у чланку под насловом „Покрет
међу Србима у Банат у“, описује се покрет међу Србима у Великом Бечке
реку и околини, који је заталасао Банат. У наредном броју Српског листа од
9. новембра, новосадски српски одбор је у чланку „Организујмо се хитно!“
позвао „сва српска места у којима живи наш народ ма које вере био“ да
хитно организује своје народне одборе у свим местима. Чланак се завр
шавао са поруком ће Српски народни одбор у Новом Саду деловати „као
представник нашег народа у Угарској“ те да га сви „признају за свога пред
ставника, који је позван говорити у име свага нашег народа у Угарској“.
За то време су Срби у Панчеву и Великој Кикинди већ одмакли у при
премама за оснивање свог народног одбора/већа. Предлог за стварање
великокиндског већа упутио је и члан Народног већа Словенаца, Хрвата
и Срба у Загребу Светозар Прибићевић, преко Грује Грујића. Он се крајем
октобра и почетком новембра 1918, обратио поруком једном од српских
првака, проти Стојану Јакшићу, са предлогом да се у Великој Кикинди пора
ди на оснивању српског политичког тела, односно народног одбора/већа.
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Десетак дана од оснивања првих српских народних одбора/већа у
Банат у (у Великом Бечкереку, Темишвару, Вршцу) и свега недељу дана од
оснивања Српског народног одбора у Новом Сад у, као главног одбора за
Банат, Бачку и Барању, и општег позива да такав чин следе и остале по
литичке општине широм Војводине, већ наредних дана и Срби у Вели
кој Кикинди су основали Српско народно веће (истог дана су основани
и Мађарско национално веће и Немачко национално веће). Том чину су
претходиле припреме, које су до детаља усаглашене на састанцима срп
ских првака (култ урних, духовних и јавних делатника), који су се свако
дневно одржавали у учитељској библиотеци Централне основне школе,
а потом у просторијама певачког друштва „Гусле“, где се окупљало пре
ко стотину људи. На састанку у просторијама певачког друштва изабран
је кандидациони одбор за оснивање народних одбора у Кикинди и око
лини. Ђорђе Грујић је присуствовао свим састанцима и припремним рад
њама на организовању народног већа у Великој Кикинди, које би довело
до крајњег резултата: да оно постане водећи политички национални фак
тор, а српска гарда као оружана снага већа и доминантнија, уместо мешо
вите гарде на чел у са др Кунглом.
Народни збор, на којем би било основано народно веће Срба у Вели
кој Кикинди, заказан је за 10. новембра 1918. године у порти православ
ног храма Светог Николе. Збор је отворио Марко Богдан, председник
Српске павославне црквене општине. Потом су, осврнувши се на досада
шње догађаје, разлоге и циљеве окупљања и оснивања Српског народног
већа образложили Стојан Јакшић и Ђорђе Грујић. Затим је припремље
ну Резолуцију којом се оснивало народно веће прочитао др Сава Путник.
Збор је изабрао педесет чланова Већа међу којима су били Стојан Јакшић,
Каменко Бранчић, др Сава Путник, др Миливој Канђелац, Ђорђе Грујић,
Стева Манојловић, Коста Шевић, Славко Лаковић, Милош Бандић, Мита
Васић, Светозар Удицки, Марко Богдан, Јоца Будишин, Аркадије Гајски,
Мил у тин Јакшић, Миливој Радовић, др Жарко Јакшић, др Марко Јо(в)
ановић, Милан Пецић, Сима Јовановић, Коста Радовић, Јован Петровић,
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Ника Милићев, Лаза Барт улов, Пера Поповић, Урош Новаковић, Ђока
Недучин, Александар Петровић, Новак Трифунац, Глиша Недучин, Милан
Боканић, Ђорђе Околишанов, Богдан Коцкаров, Гавра Будишин, Милан
Влаовић, Милан Ранков, Јефта Јоановић, Андрија Богосављев, Милош
Симић, Чеда Веселинов, Богдан Терзин, Богољуб Симић, Михајло Радој
чић, Тихомир Трећаков, Стева Васић, др Светислав Михајловић, др Жарко
Јанковић, Сава Нед учин, Пера Красин и Ђура Шибул. За председника је
изабран Марко Богдан а за почасног председника Мил у тин Јакшић. У
Изршни одбор су изабрани Милош Бандић, Јоца Будишин, Мита Васић,
Аркадије Гајски, Ђорђе Грујић, Стојан Јакшић, Сима Јовановић, др Ми
ливој Канђелац, Славко Лаковић, Стева Манојловић, др Сава Путник,
Коста Шевић и Каменко Бранчић. Изабрана тела су потом одлучила и да
обавесте најширу јавност о оснивању Већа и намерама рада, односно Ре
зол у цији. Одл у чено је да се текст о Резол у цији посебно одштампа као
плакат и тако разашље, односно окачи по граду и околним местима. Сма
трајући се делом започетог политичког буђења Срба у Војводини, Извр
шни одбор Српског народног већа у Великој Кикинди је одредио своје
представнике за Темишвар (Коста Шевић), Вршац (др Светислав Михај
ловић), Велики Бечкерек (Славко Лаковић и Сима Јовановић) и у Новом
Сад у Ђорђе Гру јић и Јоца Будишин. Изаслани представници су има ли
задатак да координишу и усагласе деловања основаних српских народ
них већа/одбора ка заједничком опште прих ваћеном циљу: припреми за
дочек српске војске и организовању скупштине на којој би, на основу Вил
соновог прокламованог права на самоопредељење, становништво Војво
дине требало да се изјасни у којој држави жели да живи. Да би обнародо
вали своје намере и осоколили суграђане, Веће је, односно Душан Томин,
15. новембра истакло српску тробојку на црквени торањ.
Деловање великокикиндског Српског народног већа на простору се
верног Баната имало је више задатака, од којих су најпречи били успоставља
ње реда и мира, оснивање месних народних већа, негирање старе власти,
успостављање нове власти народних већа/одбора, дочек српске војске и
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припрема за народну скупштину, на којој би се народ по прокламованом
Вилсоновом праву на самоопредељење изјаснио у којој држави жели да
живи. Нарочито је био сложен процес спречавање пљачки, паљења, отима
чина и убистава по околним селима. Најтежа ситуација је била у Иђошу,
чија је локална власт преко изасланих представника тражила од великоки
киндског Српског народног већа да им се пошаље оружје за стабилизаци
ју прилика. Такође су тражили да у Иђош дођу угледни чланови Српског
народног већа из Велике Кикинде, који би радили на организовању месног
Иђошког већа. У Иђош су потом, као изасланици великокикиндског Срп
ског народног већа, отишли др Миливој Канђелац и Стојан Јакшић, који
су помогли да се оснује месно веће и да се немири обуставе, убедивши безе
мљаше у скору правичнију раздеобу земљишних површина. С тим у вези,
позивали су се на одлуку Владе Краљевине Србије донету на острву Крфу
1917. године. У циљу обезбеђивања даљег мира и реда у Иђошу, затражи
ли су од среског начелника десет пушака и муницију. Смиривању стања и
све већем ауторитету српских народних већа/одбора допринело је и при
ближавање српске војске, која је средином новембра 1918. године запосела
линију Карлово–Башаид–Српска Црња–Темишвар, односно приближила
се на мање од тридесет километара од Велике Кикинде. Српско народно
веће свакодневно јача и преузима све више политичких и комуналних по
слова. Оснива секције за уређење болница, за дочек војске, за апровизаци
ју војске, за економске послове. На седници народног већа доноси се одлу
ка да се поставља комесар који ће надзирати рад градоначелника, градског
и среског начелника, а на градској кући је 16. новембра скинута мађарска,
а истакнута српска народна тробојка и застава Великокикиндског дистрик
та. Застава дистрикта требало је да подсети на дане својеврсне локалне
самоу праве и српске слободе у оквиру Хабзбуршке монарх ије.
Српском народном већу су стигли и захтеви за помоћ у оснивању
месних већа у Мокрину, док су из Сирига, Деске, Крстура и Падеја при
стигли гласници са обавештењима да су и они основали месна народна
већа и да се прик љу ч у ју у деловању, сходно упутствима Већа у Великој
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Кикинди. Највећа препрека у фукционисању народних већа/одбора као
и народних гарди била је двојност власти и гарди. Постојање и функци
онисања Мађарског, Српског и Немачког народног већа/одбора и гарди,
осим де јуре, и де факто је довело до нефунцкионалности у спровођењу
власти. Поред тога, постојале су озбиљне финансијске тешкоће и недо
статак хране и огрева. Отуда је код становништва отпочело да се органи
зује скупљање новчаних прилога, хране и одеће за оне суграђане којима
је то било потребно. Ипак, највећи изазов по Српско народно веће било
је прис уство бројне немачке војске која се повлачила. У једном тренутку
(15. и 16. новембра 1918) у Великој Кикинди их је било око 15.000. Веће је
одбило њихов захтев да им уступи простор за смештај официра, обезбеди
им и пружи преноћиште. Прибрани чланови већа успели су да спрече не
реалан предлог мадића из народне гарде, која је бројала око три стотине
припадника, да се нападне немачка војска у град у ради заплене оружја и
војне опреме. Прис уство толиког броја поражене, очајне и гладне непри
јатељске војске у Великој Кикинди је изазивало велику напетост и забри
нутост. На улицама су тумарали непријатељски војници, који су станов
ништву нудили на продају оно што су успут опљачкали. Међутим, одлазак
немачке војске из града и појава прве јединице српске војске, од четрде
сетак коњаника, из правца Башаида у вечерњим сатима 18. новембра, до
нели су велико олакшање и изазвали опште оду шевљење и ра дост код
српског становништва. Вест о доласку српске војске у Велику Кикинд у
брзо се проширила, те је становништво из града и околине почело да се
окупља на главној улици и испред градске куће, да види јунаке који су
поразили силно Аустро-Угарско цартво и да поздрави своје ослободио
це. С друге стране, зебње и страхови мађарског и немачког становништва
се нис у обестиниле, јер није вршена одмазда (хапшења и убијања), нити
пљачкање њихове имовине. Напротив, брзо је успостављен дуго очеки
вани мир и ред у град у.
Сутрадан, уз свечани дочек, у Велику Кикинд у је умарширала срп
ска војска (делови Моравске дивизије). Њен командант, бригадир Драг у
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тин Ристић је стигао 20. новембра 1918. године и успоставио је своју ко
манду над градом, чиме је демонтажа старе аустроу гарске и нове угарске
власти доведена до самог краја. Са доласком српске војске у Велику Ки
кинду, на седницама Српског народног већа присуствовао је и командант
Другог пука потпуковник Михајло Мика Ковачевић, где је начињен спо
разум о деловању војске и Народног већа. Већу је препуштена сва адми
нитрација, судство и школство, а 23. новембра је преузета и тзв. Жупа
нијска болница. Веће се такође обавезало да ће организовати исхран у
војске, а да ће Влада, уз пуну сагласност бригадира Драг утина Ристића,
бити у потпуности носилац власти и одл ука.
*

*

*

За пречанске Србе у Војводини, догађаји који су се смењивали из часа
у час у временском периоду од средине септембра па до почетка децембра
1918. године, били су прес удни за њихову даљу судбину. Они ће донети
и одговор на питање опстанка Срба у прадедовском имену и вери на про
стору Баната, Бачке и Барање на почетку 20. столећа. То су добро знали
честити и правдољубиви родољуби и српски прваци, који су се окупили
у Српском народном одбору у Новом Саду, баш као и прваци у преко две
сто одбора/већа широм Војводине. Отуда, сматрајући да је дошао час када
без икаквог колебања и задршке треба гласно и слободно рећи име наро
да, којем припадају и у којој држави желе да живе, новосадски Одбор је
преко листова Српски лист и Слобода, али и путем добоша на улицама
и трговима објавио сазив Народне скупштине Срба, Буњеваца и осталих
Словена у Новом Саду, за 25. новембар 1918. године. У тексту сазива је ре
чено и да је дошло „време да Срби, Буњевци и остали Словени у Бачкој,
Банат у и Барањи одл уче слободно, по својој вољи, којој држави желе да
припадну“. Такође, дата су обавезујућа правила и начин за избор посла
ника, који ће представљати своје бираче, односно политичке општине.
Право да учествују у избору посланика имали су сви пунолетни грађани
(изнад 20 година). На хиљад у душа бирао се један посланик. Први пут у
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Војводини, поред мушкараца, и женама је дато право да учествују у по
литичком живот у.
По распис у, Српско народно веће у Великој Кикинди, у порти срп
ске цркве, је у два сата поподне 22. новембра 1918. године организовало
народни збор, на коме се окупило мноштво света. Збор великокиндских
Срба и Српкиња је, као председник Извршног одбора Српског нароног
већа, отворио Марко Богдан; записник је водио Светозар Удицки. Бог
дан је прочитао текст Сазива и обавестио присутне да су Кикинђани били
у прилици да се о његовом одржавању информишу путем штампе, пла
ката и „по мештанском обичају“ преко добошара, који су се оглашавали
по улицама и трговима. По подацима месног парох ијског звања, у град у
је живело 15.977 православних душа, и према томе се бира 16 посланика.
На добијену реч, збору се обратио потпредседник Извршног одбора др
Сава Путник, који је збору образложио „углављену листу“ посланика око
којих су се споразумели и усагласили на састанку Извршног одбора дан
раније. Потом је председавајући позвао на гласање. Како није било при
медби на кандидате, нити дру гих предлога, Марко Богдан је зак љу чио
гласање са констатацијом да је збор једногласно одлучио да прихвата сле
деће кандидате за посланике, односно њихове заменике, који ће предста
вљати Србе из Велике Кикинде на Народној скупштини, а то су били: Сима
Јовановић, др Сава Путник, Ђорђе Гру јић, Славко Лаковић, др Жарко
Јактића, др Миливој Канђелац, Каменко Бранчић, Коста Јакшић, Милош
Бандић, Светозар Удицки, Јоца Будишин, Коста Шевић, Мита Васић, Ми
лан Влаховић, Аркадије Гајски, и Пера Поповић; а заменици: Ника Ми
лић, Милош Рајков, Глиша Обрад Нед у чинов, Гавра Будишин, Милан
Мија Рајков, Милош Будишин, Чеда Веселинов, Пера Михајловић; и да
ће према томе изабраним лицима бити издате прописана пуномоћја.
Већ сутрадан, изабрани посланици Срба из Велике Кикинде крену
ли су возом у Нови Сад, ради учествовања на припремним радњама за
Скупштину. Најпре у Градској кући, а потом и у великој сали Гранд Хо
тела. Тачно у 11 сати, 25. новембра 1918. године прота Јован Храниловић,
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као председавајући, отворио је Народн у скупштин у Срба Бу њеваца и
осталих Словена у Новом Саду. Присутни посланици, међу којима је био
и Ђорђе Грујић, једнод ушно изгласали отцепљење Баната, Бачке и Бара
ње од Угарске и њихово прик ључење Краљевини Србији.
Скупштина је изабрала своје највише политичко тело, Велики на
родни савет, а он своју извршну власт, Народну управу за Банат, Бачку и
Барању. Тиме је вековни сан Срба и дру гог словенског становништва у
војвођанским областима досањан, тј. постали су слободни и уједињењи
са својом истокрвном браћом. Ђорђе Грујић је на Скупштини био иза
бран за члана Великог народног савета.
*

*

*

По уједињењу у Кра љевину Срба, Хрвата и Словенаца/Ју гославија
(од 1929), Ђорђе Грујић се преселио у Београд где је отворио извозно-уво
зно предузеће, бавио се банкарством и политиком. Као искусни привредник
постављен је 1920. године за руководиоца Одељења за социјалну полити
ку Београдске општине. Своја размишљања и резултате бављења социјал
ном политиком преточио је у публикацију Социјална политика у општини
Београд (1928). Рад из области пољопривреде и прехрамбене инд устрије
О користи по товљење и одгајиваче стоке и Решење о мељави пшенице и
ражи објавио је у часопис у Југословенско задругарство (1938).
Априлски рат и окупацију Краљевине Југославије дочекао је у Бео
граду да би се по ослобођењу преселио у Нови Сад. Запослио се у Покрајин
ском завод у за стрна жита у коме је био саветник за технологију прераде
пшенице и брашна. Истовремено ру ководио је лабараторијом у оквиру
Одсека за фаринологију. Током свог рада, допринео је организацији, уна
пређењу и развоју млинартва и његовом повезивању са прерађивачком
и пекарском индустријом. Такође је унапредио технологију првих силоса
који су грађени у Војводини средином педесетих година двадесетог века.
Упокојио се у дубокој старости 3. фебруара 1973. године у Кикинди.
Сахрањен је на православном гробљу.
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ЉУБИША МИЧИН
(1863–1933)

Љ

убиша Мичин Чаковац прошао је трновит пут од „стат уса придо
шлицe“ до народног првака чија се реч поштовала. Свој углед је
стрпљиво градио бистрином ума, марљивошћу и поштењем. Стечена имо
вина и лична удобност у којој је живео била му је ништавна у однос у на
тежак положај и обиље неправде које су притискале његов народ. Отуда,
стављајући сав углед и иметак на клизав тас судбине и у руке аустроугар
ске полиције, нештедимице се упустио у политичку борбу за побољша
ње стат уса и положаја својих суграђана. У драматичним новембарским
данима 1918. године исказао је прибраност духа и истрајност да своје су
грађане политички организује и заједно са другим пречанским Србима
на Великој народној скупштини у Новом Сад у 25. новембра 1918. године
уведе у толико дуго прижељкиван братски загрљај са мајком Србијом.
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*

*

*

Љубиша Мичин Чаковац, трговац и привредник, рођен је у Чакову
25. маја 1863. Године. Потомак је породице чији су се преци доселили у
Чаково из Османског цартва са простора Старе Србије средином 18. века.
Од давнина су се бавили занатством а потом трговином и то ситном (тор
бари сукном и кожом). У трагању за новим тржиштима, временом се мо
ногобројна породица Мичина почела селити из Чакова у дру га ближа
или даља места: Чуруг, Мошорин, Надаљ, Немет, Оршава, Вршац, Кусић
и Бела Црква. Љубишин отац Георгије-Гига Мичин (рођ. у Чакову, 1830)
бавио се ситном трговином као торбар. Поред тога бавио се земљорад
њом и виноградарством. Његова мајка Катарина рођ. Флорић (рођ. 1837)
потицала је такође из Чакова и била је домаћица која се бринула о деци
и домаћинству. Имали су двоје деце, Цвет у (1861) и Љубишу са којима су
се из Чакова пресели у Бел у Цркву у позним годинама.
Љубиша је у родном Чакову започео школовање. После завршене
српске народне вероисповедне школе ради даљег школовања отишао је
у Темишвар где је уписао трговачко-занатску школ у. По њеном оконча
њу, школовање и шегртовање наставља у Будимпешти, Арад у, Вршцу,
Панчеву и Загребу. Потом се вратио у Чаково где је живео са оцем и мај
ком. Иако су му родитељи били у позним годинама, због већег тржишта
и већих мог ућности у трговини одл учили су да се преселе у Бел у Цркву
1892. године. Исте године Љубиша је почео да се бави трговином и отво
рио је скромну трговачку радњу са текстилом. После две године, уорта
чио се са Томом Пантелићем, са којим је у изнајмљеном локал у адвоката
Михаила Ристића у Главној улици отварио мануфакт урну и галантериј
ску трговину „Мичин и Пантелић“. Када се Пантелић упокојио, крајем
1896. године постао је потпуни и самостални власник трговине која мења
назив у „Мичин галантерија“. Развијајући даље послове 1911. године осно
вао је и трговачку фирм у „Мичин Љубиша и компанија“. Предан и по
свећен рад увећали су његов капитал и углед у друштву. Сматрајући да је
својим сународницима у борби за национални опстанак потребна већа
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економска потпора, 1903. године учествовао је у стварању Српске кредит
не банке и Штедионице д. д. (1903–1914). У њој је радио као секретар и једно
време као благајник. Ради повезивања и укрупњавања снаге запослених
приватних чиновника 1906. године иницарао је и основао Удружење при
ватних чиновника за град Белу Цркву и околину која је деловала као огра
нак Темишварског удружења.
Исте године када се породица Мичин преселила у Белу Цркву (1892)
и Љубиша почео да се бави трговином борећи се за егзистенцију и еснаф
ски стат ус, укључио се у јавни живот вароши кроз српска култ урна дру
штва: Српску читаоницу и Српско певачко друштво. У њима је обављао
низ часничких ду жности, од записничара до председника (1892–1929).
Његов немирни дух и национална задојеност давала је посебну енергију
ку т урним дру штвима, у којима се белоцркванска српска младеж, осим
пуког окупљања и забављања у бројним програмима, хомогенизовала и
национално освешћивала. На тај начин, белоцркванска српска култ урна
друштва, у којима је Мичин био једна од водећих управљачких и покре
тачких личности, су постала чврст бедем против све јачег и добро орга
низованог државног инстит уционалног асимилационог деловања, које
је спровођено кроз школство, поготово после доношења Апоњијевог зако
на о школству у Угарској 1907. године (Lex Apony). Уз култ урна и добро
творна друштва, у борби за опстанак српског националног бића, била је
и белоцркванска Српска павославна црквена општина, у којој је Љуби
ша Мичин био одборник (1904–1923), баш као и Матица српска у Новом
Саду у којој је Мичин био члан од 1901. године, па све до своје смрти. Ми
чин је су народнике пок у шао да информише и образу је. Покрен уо је 4.
авг уста 1906. године новине, које је назвао Белоцрквански гласник. Лист
у редакцији самог Мичина је излазио као недељник, али се у тржишној
утакмици са немачким и мађарским листовима није одржао и престао је
да излази после свега неколико бројева.
Као момак у зрелим годинама (29. година је имао када се доселио у
Бел у Цркву), који није засновао властит у породицу и још увек живео са
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родитељима, могао је да све своје време усмери на посао и дру штвени
живот што је и нештедимице чинио. Иако придошлица у вароши, бритке
памети, честит, марљив и национално задојен брзо је прибавио „улазни
цу“ у белоцркванско еснафско и грађанско друштво. Његов углед поја
чавала је и све више растућа имовинска карта. Упркос томе није желео
да остане по страни и задовољава се личним интересом, већ се одл учно
упустио у политичку борбу за национална права и слободе Срба у Угар
ској. Са својим ортаком Томом Пантелићем, тастом Димитријем Митом
Савићем и дру гим политички анга жованим Србима ју на 1895. године,
организовао је збор на коме је основан месни одбор Радикалне странке у
Белој Цркви. Уједно, тим чином је прерастао је „статус придошлицe“ и по
стао један од српских првака у вароши чија се реч све више поштовала.
Мичиново деловање у еснафу, културним, просветним и добротвор
ним друштвима, Српској православној црквеној општини и напослетку
у политици и јавним скуповима није могло а да не буде видно и приметно
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како код грађанства тако и код увек будне и ажурне полиције, која је пра
тила његов рад и савесно попуњавала његов досије.
Како су се од 1903. године и мајског преврата односи Аустро-Угар
ске монарх ије и Кра љевине Србије погоршавали, те анаксијом Босне и
Херцеговине 1908. године затегли до нивоа пуцања, почела су тешка вре
мена за српско становништво у Хабзбуршкој монарх ији. Праћења, про
гањања и хапшења виђенијих Срба у Монарх ији кулминирало је после
сарајевског атентата на аустроугарског престолонаследника (28. јуна 1914).
Уследио је општи обрачун аустроу гарске власти са српским првацима и
српским становништвом које је живело на њеној територији. Међу пр
вима био је ухапшен и осуђен као велеиздајник те послат у интернацију
у унутрашњост Аустро-Угарске монарх ије. За то време његова породица
је била изложена притиску и шиканирању од полиције и јавности.
После интернације и логорисања вратио се у Белу Цркву. Иако и даље
под присмотром полиције покушао је да и белоцркванске Србе укључи
у заштиту и збрињавање сирочади из Босне и Херцеговине, којих је у вој
вођанским областима Баната, Бачке и Барање било у великом броју. Стра
дална деца, која су посредством Средишњег одбора за спасавање деце из
Босне и Херцеговине у Новом Сад у стигла у белоцркванску Српску пра
вославну црквену општину, су после лекарског прегледа и указане помо
ћи размештана по српским кућама. Истовремено је организовано прику
пљање одеће, обуће и новца за лекове. Мичин се са великом љубављу и
преданошћу посветио пружању помоћи страдалној деци и на тај начин је
охрабривао суграђане да се и они, према својим мог ућностима, укључе.
После пробоја Сол унског фронта 15. септембра 1918. године у сило
витом налет у српске војске распадале су се аустроу гарске линије. Одба
чена и поражена окупациона армада, под сталним гоњењем српских је
диница, повлачила се према северу, односно својим границама, што је
изазвало велико незадовољство становништва, панику и нереде у угар
ском дел у Хабзбуршке монархије. У Будимпешти, у ноћи између 30. и 31.
октобра 1918. године, избила је револ уција „јесењих ружа“, која је довела
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Записник са збора

Мађарско народно веће са Карољијем на чело Угарске. Одмах потом, Ка
рољи је радио на придобијању становништва и разаслао је проглас мађар
ском народ у, којим му је обећао аграрну реформ у, праведнију социјалну
политику, заштит у радника, опште право гласа, слобод у штампе и гово
ра, амнестију за све политичке интернирце и затворенике и збрињавање
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демобилисаних војника. О догађајима у Будимпешти, становништво Беле
Цркве се обавестило из новина које су стизале, а и које су штампане у ме
сту. На пристигле вести, у новонасталој сит уацији, у општој грозници,
белоцрквански Срби су одл у чили да се покрену и организу ју, посебно
када су до њих стигле вести о стварању првих Српских народних одбо
ра/већа у Великом Бечкереку (31. октобра 1918), Темишвару (31. октобра
1918) Вршцу (почетком новембра 1918) и Новом Сад у (3. новембра 1918)
као централном одбору за Банат, Бачку и Барању односно Војводину. Има
јући у памети шта се све догађало са Србима током протеклих ратних го
дина белоцрквански Срби су били решени да их догађаји не претекну и
да судбину узму у своје руке. Велико охрабрење им је давало прис уство
Моравске и Коњичке дивизије, српске војске која је од почетка новембра
пристигла на обале Дунава. На тајном састанку који је одржан 6. новем
бра 1918. године, у просторијама Српске банке, одл учено је да се оснује
Српски народни одбор/веће и српска народна стража и спремно дочека
ју јединице српске војске. У тој намери преду х итриле су је претходнице
Моравске и Коњичке дивизије, које су прешле реку Дунав и појавиле се
у Белој Цркви 8. новембра 1918. године. Организациони одбор за дочек
ослободилаца на чијем чел у је био Љубиша Мичин их је са великим уз
буђењем и радошћу дочекао. У свечарској атмосфери, Мичин је усхићено
одржао говор у коме је поздравио ослободиоце и најавио толико чекану
слобод у. Војничко и племенито држање српске војске, приликом запосе
дања Беле Цркве, било је потпуно у супротности од злодела и похаре, које
је починила аустроуарске војска у окупираној Србији током рата. При
ликом уласка српске војске у Бел у Цркву и ослобођења од аустроу гарске
војске ниједна мајка, било Мађара или Немаца, није заплакала, јер није
било убијања нити одвођења у логоре несрпског становништва. Српска
војска је запосела све важне положаје у град у и успоставила своју војну
команду. Уведен је ред, мир и пуна заштита свих грађана. Белоцрквански
Срби су уз подршку српске војске још истог дана сменили стару мађар
ску власт и формирали нову општинску власт, у којој је за члана градског
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Пуномоћ Љубиша Мичин

већа био изабран и Љубиша Мичин. Као члан градског већа и одборник
учествовао је у нормализацији живота и функционисању администра
ције у Белој Цркви.
Окупљања народних првака у Белој Цркви, поред општинске згра
де, био је и у порти храма Светог Петра и Павла. Поред народних прва
ка и часника Српског народног већа, у порти православне цркве, из дана
у дан, окупљало се све више народа. Окупљање је постало масовно после
расписа за Сазив Народне скупштине Срба, Буњеваца и осталих Слове
на који се појавио у новинама Српски лист и Слобода 19. новембра 1918.
године. Распис за Народну скупштину је народима Војводине понудио,
на основу прок ламованих Вилсонових права народа на са моопредеље
ње, да се изјасни у „којој држави желе да припадну“. Поред тога, Сазив је
налагао да свака општина претходно треба да изабере своје представнике
– посланике. Такође, у истим новинама као и плакатима који су поставља
ни на јавним местима изнесена су правила по којима треба да се бирају
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представници народа – посланици: „Посла
ници су дужни да неизоставно дођу у седни
цу Народне скупштине. Право гласа имају
сви мушки и женски чланови општине, који
су навршили 20. годин у живота... Изабрат
може бити сваки бирач“.
На проглас за избор посланика за На
родну скупштину у Новом Сад у и по распи
саним правилима, белоцрквански Срби су у
прис уству изабраних часника у прис уству
изабраних часника др Василије Ристића (пред
Љубиша Мичин,
седник), Ђоке Поповића (перовођа), Ђоке Га
Бела Црква
вриловића, Св. Савковића, Саве Спасојеви
ћа. М. Петковића, Ђоке Пу[...] и др. Сретка
Ми[...] на чел у са др Вас ил ијем Рис тићем сазвал и збор гра ђ ана Беле
Цркве да се изјасни по том питању. На отвореном простору испред цркве
ног храма 22. новембра 1918. године, окупило се више стотина Срба који
су најпре са пажњом саслушали пропозиције за избор посланика које је
прочитао у својству председника организације збора др Ристић. Потом
је саопштио је да Срба у Белој Цркву има 1.930 душа, те да се по прочита
ним пропозицијама бирају два посланика. Такође је окупљеном народ у
указао на важност и истакао значај ове скупштине. Потом је предложио
да белоцрквански кандидати за посланике буд у Ду шан Покорни и Љу
биша Мичин, а присутни народ их је изабрао једнодушним одобравањем
и узвицима „Живела Србија!“
За два дана Љубиша Мичин и Душан Покорни као изабрани пред
ставници Беле Цркве кренули су пут Новог Сада на предстојећу Народ
ну скупштину Срба, Бу њеваца и осталих Словена у Новом Сад у где су
25. новембра 1918. године, у великој сали хотела Гранд Мајер, са осталим
посланицима из Баната, Бачке и Барање одлучили о отцепљењу од Угарске,
и присаједињењу Баната, Бачке и Барање Краљевини Србији. Скупштина
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је изабрала своје политичко тело Велики Народни савет, а он своју извр
шну власт Народну управу за Банат, Бачку и Барању. Тиме је вековни сан
Срба и другог словенског становништва у војвођанским областима по
стао јава, тј. постали су слободни и уједињењи са својом браћом са друге
стране Дунава, Саве и Дрине.
*

*

*

По уједињењу у заједничку државу – Краљевство Срба, Хрвата и Сло
венаца 1. децембра 1918. године, Љубиша Мичин наставио је са политич
ким, привредним и јавним деловањем: био је одборник у градском већу
све до 1929. године. Истовремено, од 1921. године био је члан Општинског
суда за сузбијање скупоће у Белој Цркви. И у привредном раду није заоста
јао за другим пословима. Већ 1919. године, покренуо је, као један од осни
вача (и технички управник) Пецару коњака Српске кредитне банке д. д.
(Дестилерија коњака, комовице, шљивовице, творница ру ма и ликера).
У току 1924. године постао је акционар и члан управног одбора Парног
купатила а. д. Исте године постао је и сувласник фирме Нера – Фабрика
сап у на и крема за обућу. Његовим деловањем у трговини и привреди
многе белоцркванске породице су биле упослене и зарађивале за живот.
Имао је значајног утицаја и на рад Удружења трговаца у Белој Цркви.
Свесрдан и пожртвован привредни и јавни рад Љубише Мичина ни
је остао непримећен, па је указом Великог жу пана Под у навске области
Предрага Лукића награђен орденом Светог Саве 4. реда и орденом Белог
орла 5. реда.
У трговини је упознао лепу Софију Савић, кћер чизмара Димитри
ја Мите и Марије (рођ. Панић) са којом се оженио 1895. године. Упркос
великој љубави нису имали деце па су се одлучили да усвоје, најпре (1900)
Зорицу Угриновић а потом (1918) и Обренију Секулић. Обе усвојенице –
поћерке су се као младе девојке упокојиле не оставивши потомство иза
себе. Љубиша Мичин се упокојио 29. септембра 1933. године. Сахрањен
је на православном гробљу у Белој Цркви на коме је ожалошћена супру
га подигла породичну гробницу.
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ИЛИЈА ИВАЧКОВИЋ
(1884–1944)

П

о свом рођењу и наслеђу славних и угледних предака, Илија Ивач
ковић је био предодређен за лагодан и комотан живот пун радости.
Имућни родитељи су му омог ућили натпросечно образовање и боравак
у напредном и уређеном окружењу, које му је као јуноши и особи жељној
знања и спознаја пружило оно што велики број његових вршњака није
могао ни да наслути, а камоли доживи. Ипак, сва та угодност живота, ве
лики и раскошни градови, у којима је живео или их је обилазио, и људи
које је сретао током школовања, нису га отуђили од завичаја и родног Ба
ната, који му је био у срцу и у којем је био мајчиним млеком задојен. Баш
као што га нис у ни одљудили, нити учинили саможивим и безд ушним,
напротив. Волео је готово истим жаром бескрајну банатску равницу, као
и људе који су у њој живели и својим свакодневним радом је оплемењи
вали. Отуда, по окончању школовања, није часио ни часа већ се вратио у
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родну груд у, међу своје Банаћане, на имање својих предака, са жељом да
ту своју равницу претвори у свој мали рај у коме ће живети срећни људи.
У својим грудима, од рођења, па све до насилног окончања свог живота,
понашао се и делао тако да оно што је желео себи није ускраћивао дру
гима. Идеје социјалне правде и демократије пропагирао је у свом јавном
деловању. Суграђани су у њем у имали искреног и узорог народног три
буна, који их је одвео 25. новембра 1918. године у загрљај мајке Србије. Ме
ђутим, пред крај Другог светског рата, живот човека, који је свој живот
посветио банатској равници и Банаћанима, био је прекинут куршумима
нове власти и идеологије у којој није било места за јунаке из минулог доба.
*

*

*

Илија Ивачковић рођен је у Делиблат у 24. октобра 1884. године, у
Торонталској жупанији у угарском дел у Аустроу гарске монархије (дана
шњи јужни Банат). Потомак је старе и угледне породице из које су поти
цали ратници, свештеници и црквени великодостојници, који су својим
трудом стекли знатан посед. Отуда су и Илијини родитељи, отац Петар
и мајка Христина, рођ. Николић, били угледни поседници, који су могли
својој деци да омог уће добро образовање. Српску народну школ у, Илија
је завршио у родном месту. Затим је наставио школовање у Белој Цркви
и Панчеву, где је завршио гимназију. После завршене мат уре, уписао је
православни богословни факултет у Черновицама, где је по његовом окон
чању 1906. године наставио усавршавање, те је 1907. завршио докторке
студије. Упоредо је студирао и филозофију. По завршетк у школовања,
није се рукоположио за свештеника, већ се вратио у родно Делиблато и
живео на имању до краја живота као велепоседник. Самостално је водио
економију имања. Ипак, био је на посредан начин у црквеним послови
ма. Од 1909. до 1912. године био је члан Епарх ијске скупштине у Вршцу.
Биран је и за посланика на Црквено-народном сабору у Карловцима 1910.
године. Почетком двадесетог века, притисак власти на српску православ
ну цркву се знатно појачао. Славне српске привилегије су ишчезле, тако
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да су Срби имали још само црквену аутономију, а од увођења Апоњијевог
закона (Lex Apony) у угарске школе и она је била на танком концу. Ивач
ковић се здушно и јавно залагао за очување и поштовање права Српске
православне цркве, као и за њену аутономију. Црквено и школско стање
Срба у Угарској постало је изузетно тешко после убиства владике Луки
јана (Богдановића) 1913. године.
По повратку са студија, Илија Ивачковић се укључио у јавни и кул
турни живот, кроз деловање и програме које су приређивала српска до
брочинска, просветна, култ урна и певачка друштва у Делиблат у, али и у
околним варошима. Био је заљубљеник у књижевност, посебно у перио
дику, коју је паж љиво пратио. Писао је књижевну критику о својим са
временицима, песницима и прозним писцима. Писао је и приказе часо
писа. Био је посредник између српске књижевности, са једне, и немачке
и ма ђарске књижевности, са дру ге стране. Први рад који је написао (о
Морис у Метерлинку) објавио је у Бранковом колу 1903. године. Потом је
писао књижевне критике о Светозару Ћоровићу, Бори Станковићу, Све
тиславу Стефановићу, Даници Марковић и другима. Сарађивао је у број
ним часописима: Бранково коло (1903–1910), Срђ (1903–1904), Пријеглед
„Мале библиотеке“ (1903), Нова искра (1904–1905), Босанска вила (1905),
Нови Србобран (1905), Гласник православне цркве у Краљевини Србији
(1906), Србобран (1908), Српски књижевни гласник (1908), Српски свеште
нички календар (1908), Српство (1910), Унион (Праг 1910). Написао је две
књиге из богословља: Српска богословска књижевност у годинама 1904. и
1905. (Београд 1907), Из савремене теологије (Зем ун 1908) и једну из фи
лозофије: Један српски филозоф (Сремски Карловци 1908). Књижевне кри
тике је објављивао у часописима.
Пошто је потицао из имућне породице, чији углед се мерио бројем
хектара земље, и са натпросечним образовањем, радо је био виђен у јавним
и политичким кру говима. Говорио је добро немачки и ма ђарски језик.
Његову наклоност прижељкивале су све постојеће партије, а његов најбли
жи избор су били демократска начела и социјална правда. Тим начелима
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Делиблато, Главна улица 1918.

остаће веран до краја живота. У време избора, као вешт и добар говор
ник, учествовао је на народним зборовима. Његова јавна делатност није
остала незапажена те је у јавном дискурс у постао један од националних
првака у Делиблат у, Баваништу, Ковину и јужном Банат у уопште. Исто
времено, његова делатност није остала незапа жена и код полицијских
власти, које су па ж љиво евидентирале и пратиле рад српских првака.
Отуда је одмах након сарајевског атентата на аустроугарског престолона
следника Франца Фердинанда (28. ју на 1914), у обрачу ну аустроу гарске
власти са српским првацима, међу првима био ухапшен под опт ужбом
да је велеиздајник. Приведен је и утамничен у панчевачком затвору, где је
држан као талац. По избијању Првог светског рата и напада Аустроугар
ске на Србију, положај Срба у Угарској се потпуно променио, настала је
нова хистерија и повећана нетрпељивост према Србима. Политички прва
ци су похапшени, интернирани или одведени у логоре. Политичке пар
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тије су забрањене, баш као и новине на српском језику. Читаоницама, би
блиотекама, култ урним и просветним дру штвима је рад онемог ућен, а
имовина им је заплењена. Ивандањски венци са врата су покидани. За
твори по градовима брзо су се попунили, па и панчевачки, у којем је био
Ивачковић. Потом, попут хиљаде других невиних Срба, био је интерни
ран у Темишвар, Арад и Татоварош (у угарском дел у Монарх ије). Током
боравка у интернацији, ни његова породица није била поштеђена шика
нирања и малтретирања. У угарским логорима провео је девет месеци.
Када је био отпуштен из логора вратио се у Делиблато где је био у обавези
да се јавља полицији, која је евидентирала његово кретање и сусрете са
сваком особом. Сва та шиканирања и застрашивања нису смањила Ивач
ковићеву решеност да се бори за право и правд у. Иако и даље под при
смотром полиције, несебично је учествовао у заштити и збрињавању
страдалне и избегле деце из Босне и Херцеговине, које је у војвођанским
областима Баната, Бачке и Барање било у великом броју. Постао је пове
реник Обласног одбора за збрињавање избегле деце, који је водио бриг у
о њиховом лечењу, смештају и исхрани. Деца су била смештена по дома
ћинским кућама Срба, а лекове и лекарску нег у је обезбеђивао Одбор.
После пробоја Сол унског фронта (15. септембра 1918), у силовитом
налет у српске војске, распадале су се аустроу гарске линије. Одбачена и
поражена окупациона армада, под сталним гоњењем српске војске, по
влачила се према северу, односно својим границама, што је изазвало ве
лико незадовољство становништва, панику и нереде у угарском делу Хаб
збуршке монарх ије. У Будимпешти, у ноћи између 30. и 31. октобра 1918.
године, избила је револ уција „јесењих ружа“ која је довела Мађарско на
родно веће са Карољијем на чело Угарске.
Одмах потом, Карољи је радио на придобијању становништва, те је
разаслао проглас ма ђарском народ у, којем је обећао аграрн у реформ у,
праведнију социјалну политику, заштиту радника, опште право гласа, сло
боду штампе и говора, амнестију за све политичке интернирце и затворе
нике и збрињавање демобилисаних војника. О догађајима у Будимпешти,
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становништво Делиблата су обавестиле новине, које су стизале возом из
Будимпеште. На пристигле вести, у новонасталој ситуацији, у општој гро
зници, делиблатски Срби нис у дозволили да их време претекне, нити да
им указана шанса ка освајању слободе исклизне кроз прсте. На руку су
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им ишле све околности. У Делиблат у је било храбрих, одл учних и обра
зованих људи, вичних јавном и политичком деловању, а близина Дунава,
који је на свега петнаестак километара удаљен од насеља и на чије обале
су пристигле прве јединице српске војске, додатно их је осокољавала. Почет
ком новембра, окупивши се у просторијама Српске православне црквене
општине храма Преноса моштију Светог Николе, др Илија Ивачковић,
Сава Ивачковић, Велимир Коларски, Никола Лазаров, Душан Ритопечки,
донели су одл уку да паралелно са оснивањем Мађарског народног већа,
Срби у Делиблат у, попут своје браће у другим деловима Баната и Бачке,
оснују своје народно веће/одбор.
Прве српске јединице, почетком новембра 1918. године прешле су
чамцима Дунав код Рама и Великог Градишта, заузели су Стару Молда
ву, Мачевић, Српску Пожежен у, Ра димн у, Су шку, Белобрешку, Дивић,
Стару Молдаву, а затим преко брда Локве упутили су се према Златици,
Кусићу, Белој Цркви (у коју су ушли 8. новембра) и Вршцу. Прве извид
нице српске војске су се појавиле и у околини Ковина и Делиблата. За то
време, у Српском листу новосадски Одбор је упутио „Проглас Српског
народног одбора“, а потом и „Пожу риц у“, којима је позвао „сва српска
места у којима живи наш народ, ма које вере он био да хитно организује
своје одборе“. У вези с тим, делиблатски Срби, др Илија Ивачковић, Сава
Ивачковић, Јован Ивачковић, Велимир Коларски, Никола Лазаров, Мла
ден Милин, Стеван Јанкић, Душан Срејић, Душан Ритопечки, Светислав
Челебић, Павле Паја Стојков и Андреја Панчевац, су се оку пили у сед
ничкој сали Црквене општине и донели одлуку о оснивању месног одбо
ра. Циљеви оснивања месног одбора су били: прихватање програма Срп
ског народног одбора у Новом Сад у, тј. организовање политичке власти
која негира стару власт, дочек српске војске и признавање Вилсонових
начела о самоопредељењу народа. За председника Одбора је изабран др
Илија Ивачковић, један од најобразованијих и нају гледнијих мештана.
Уласком српске војске у Делиблато позиција месног Српског народ
ног одбора је утврђена. Српска војска је обезбедила кључне тачке у насељу,
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а средиште политичке власти месног одбора се преселило у општинску
зград у одакле је вршило своје послове у вези функционисања општине.
Када је у Српском листу (бр. 11 од 6/19. новембра 1918) и Слободи (бр.
12 од 6/19. новембра 1918) објављен Сазив народне скупштине Срба, Буње
ваца и осталих Словена за 25. новембра 1918. године у Новом Сад у, дели
блатски месни одбор је организовао народни Збор, на који је позвао гра
ђане да изаберу своје посланике који ће их представљати. За три дана, у
општинској великој дворани (22. новембра) окупило се мноштво света.
Др Илија Ивачковић је поздравио окупљене и прочитао проглас Српског
народног одбора, растумачио их и саопштио да у Делиблату има 2.627 Срба
и да према томе „ваља бирати три посланика“. Потом је предао председа
вање потпредседнику Велимиру Коларском, који је саопштио имена кан
дидата. Збор је једнод ушно изабрао за посланике општине Делиблата у
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Народној скупштини др Илију Ивачковића, Николу Лазаровог и Душана
Ритопечког.
Сутрадан су се делиблатски посланици, на чел у са Илијом Ивачко
вићем, са коњским запрегама упутили ка Ковину и пристаништу, где су
се сабирали Банаћани такође из других околних општина. Потом су се
укрцали на лађу и отпловили за Нови Сад, где су учествовали у припрем
ним седницама, у великој сали Градске куће и у позоришној дворани Хо
тела Гранд.
Народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена отпочела је
у преподневним часовима 25. новембра 1918. године. Присутни посланици
из Баната (међу којима су били и посланици из Делиблата), Бачке и Бара
ње, на основу прокламованих Вилсонових права народа на самоопреде
љење, једногласно су изгласали отцепљење од Угарске и присаједињење
Кра љевини Србији и тиме своју ду гогодишњу борбу за право и правд у
привели крају.
Вративши се у Делиблато, Ивачковић, Лазаров и Ритопечки су сугра
ђанима саопштили да је са ослобођењем стигло и уједињење и да су на
тај начин њихове жеље остварене. Ипак, за Банаћене је остала нелагода,
коју су стварале рум унске аспирације према Банат у. Отуда, са великим
усхићењем и пуцањем из прангија, Срби из Делиблата су прославили од
луку регента Александра Карађорђевића о проглашењу Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца (1. децембар 1918), у којој се налазио и западни део
Баната и Делиблато. Натезања са Краљевином Рум унијом и великим си
лама, које су за улазак Румуна на њихову страну у минулом рату обећали
Румунима Банат, трајала су све до почетка двадесетих година, када је до
шло до споразума о разграничењу и Протокола о исправци државне гра
нице (24. новембар 1923) између Краљевине Рум уније и Краљевине СХС.
По окончању Великог рата и присаједињења Војводине (и Баната)
Краљевини Србији, и широј јужнословенској заједници, Илија Ивачко
вић је сматрао да новој држави, треба помоћи у стварању новог нацио
налног духа и идентитета. Отуда, на народним првацима и образованим
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људима је да делују на националном, просветном и културном раду у сво
јим срединама. Везан за родно Делиблато и банатску равницу, сматрао је
за своју патриотску дужност да у сваком погледу ради на унапређењу жи
вота у локалној заједници и у јужном Банат у. Као имућан човек помагао
је школовање локалне деце, па и студената (Бранислава Шљивића и Ко
риолана Лупшића). После разграничења са Краљевином Рум унијом за
лагао се за пријатељске и култ уролошке везе Срба и Рум уна. Приступио
је и формално Социјалдемократској партији и здушно је заговарао демо
кратске принципе и социјалну правд у. У вези с тим, учествовао је у ор
ганизовању политичке власти у новој држави као административни упра
витељ, како на локал у у Делиблат у, тако и на ширем потезу Баната. Од
1927. године, учествовао је као посланик у рад у Скупштине Под унавске
области. Познат по правдољубивости и честитости, изабран је за члана
Одбора за молбе и жалбе. Крајем двадесетих година био је председник
Клуба уједињених демократа и њихов делегат на предстојећем конгрес у
странке (1928).
Априлски рат дочекао је у Делиблат у. Дивљање фолксдојчера по Ба
нат у подносио је стоички. Дочекао је ослобођење, али је у обрачуну нове
ком у нистичке власти са виђенијим личностима из мин улих времена
страдао у њиховим чисткама. Током ноћи 27. новембра 1944. је ухапшен
и одведен у шум у, на потезу Долина, где је у неком од забрана пог убљен.
Његов гроб до данашњих дана није пронађен. Потом је одузета сва ње
гова имовина, односно 170 катастарских јутара. Рехабилитован је 2008.
године.
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АНДРИЈА ВАСИЋ
(1874–1955)

Б

урне и турбулентне године на почетку двадесетог века биле су изу
зетно тешке за пречанске Србе у Војводини. Инстит уционална аси
милација народности у Угарској била је, од ступања на снаг у Апоњијевог
закона о школству (Lex Apony, 1907), на свом врх унцу. Угарска је била на
корак од реа лизације плана стварања јединственог политичког ма ђар
ског народа. Ништа нис у вредели потписи четрдесет хиљада српкиња,
које је посланик на угарском сабору честити Јован Манојловић принео,
тражећи право и правд у за свој род. Мистериозна смрт владике Лукија
на (Богдановића) у набу јалој речици Ахе код Бат Гастајна у покрајини
Салцбург (1913), наговештавала је последњи час све малобројнијим и ма
лодушнијим Србима. Ипак, да нада у опстанак није отишла са набујалом
реком показали су својим примером и делом дични Срби. Иако су про
тив себе имали педесетомилионску Црно-жуту монархију нису устукнули
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пред њеним репресивним бирократско-полицијским апаратом (1914–
1918). Напротив, смело су стали у одбрану свог имена и вере. Један од та
квих дичних пречанских Срба који су досањали свој сан о слободи и ује
дињењу Срба са обе обале Дунава био је и Андрија Васић.
*

*

*

Андрија Васић је рођен 12. јуна 1874. године у Вршцу. У родном граду
је започео школовање. Током 1894. године његова породица се пресели
ла у Велики Бечкерек 1894. године, где је довршио основно образовање.
Потом се уписао у гимназију у Новом Сад у, да би по њеном завршетку
уписао Правни факултет у Будимпешти.
По завршетку студија вратио се у Велики Бечкерек где се запослио
у администрацији Торонталске жупаније, где је обављао послове помоћ
ника жу панијског правозаступника. Млад и амбициозан, национално
одгојен, здушно се укључио у јавни живот кроз српска култ урна и про
светна друштва у којима се кроз окупљања и програме неговала љубав
према род у. У њима је био истакнути члан. Сматрајући да је за опстанак
национа поред културе и просвете битан и економски моменат био је један
од оснивача Српске штедионице д. д. 1906. године. Касније по ослобође
њу и уједињењу био је и њен председник (1938). Његова јавна делатност
није остала незапажена, те је у јавном дискурс у постао један од нацио
налних првака у Великом Бечкереку и средњем Банату уопште. Истовре
мено, био је примећен код полицијских власти које су паж љиво евиден
тирале и пратиле рад српских првака. Отуда је 1914. године у обрачуну
аустроу гарске власти са српским првацима међу првима био ухапшен
под опт ужбом да је велеиздајник. На монтираном суђењу, које је аустро
угарска држава плански, истит уционално и системски спроводила над
непожељним властитим становништвом у рубним деловима монарх ије,
на суђењу у Сегедину био је ослобођен опт ужбе. И поред тога је био по
пут хиљаде других невиних Срба интерниран у Угарску где је неколико
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месеци био утамничен као талац. Током боравка у интернацији ни његова
породица није била поштеђена шиканирања.
Када је био отпуштен из тамнице вратио се у Велики Бечкерек где је
био у обавези да се јавља полицији која је евидентирала његово кретање
и сусрете са сваком особом. Сва та шиканирања и застрашивања нис у
смањила Васићеву решеност да се бори за национална права. На прве
знаке попуштања стега власти и оснажени вестима које су преносили Срби
регрутовани у аустроугарским јединицама, који су се враћали са фронта
на одсуство, српски прваци у Великом Бечкереку су почели да се окупља
ју и договарају „шта им ваља чинити“ у новонасталој сит уацији. Инфор
мације о стању у држави и на фронтовима су доносиле и угарске новине
које су се штампале у Будимпешти, али и у самом Великом Бечкереку по
пут листа Торонтал (Torontál). Ипак најинтересантније и најтраженије
новине, уколико су биле прошверцоване, за српски и дру ги словенски
живаљ су биле оне које су излазиле у хрватском дел у Угарске у Загребу:
Хрватски народ и Гласник Словенаца, Хрвата и Срба. Сусрети и окупљања
српских првака у прво време били су тајни, обично у великобечкеречкој
Успенској цркви током свакодневне јутрење и вечерње службе или на не
дељној лит ургији. Окупљање по кућама било је ређе, јер су српски прва
ци (и њихове куће) све до једнога били изложени системском праћењу од
стране угарске полиције. Када је у Будимпешти избила револ уција „јесе
њих ружа“, која је са својим политичким телом – Мађарским национал
ним већем, на челу са грофом Карољијем, објавила отцепљене од Аустрије,
српски прваци су одл учили да се и они политички организују и за себе
затраже више слободе и права.
У крајње напетој ситуацији у граду, Андрија Васић и Славко Жупан
ски су били позвани од стране великобечкеречких мађарских првака на
састанак у вези оснивања месног Мађарског националног већа у Великом
Бечкереку, који би деловао у склад у са централним већем у Будимпешти
на челу са грофом Карољијем. Новоосновано Мађарско национално веће
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у Великом Бечкереку је требало да негира стару власт и оснује нову која
ће у име будимпештанског Мађарског националног већа управљати То
ронталском жу панијом, односно Банатом. У тој новој управи већином
би били Мађари, док би националне мањине, па и Срби, добили извесна
обећања која се тичу побољшања њиховог стат уса.
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Андрији Васићу и Славку Жупанском потпуно је било јасно да нова
обећања не представљају гарант побољшања положаја Срба у Угарској,
те да је то још једна подвала у којој не желе да учествују. Отуда су у раз
говору „у четири ока“ имали идентичан став да се не утапају у Мађарско
народно веће као представници Срба, већ да Срби оснују свој народни
одбор који би заступао српске интересе у Великом Бечкереку и Банат у,
независно од Мађарског народног већа. Стога су се одл учили на рискан
тан и одважан корак који би ишао у правцу да се преду хитре супарници,
Мађари и Немци, и оснује Српски народни одбора у Великом Бечкереку,
који би водио српску политик у и борио се за ослобођење од туђинске
угарске власти и уједињење са матицом Србијом.
У току раног преподнева 31. октобра 1918. године, Андрија Васић и
Славко Жупански су у порти Српске православне црквене општине оку
пили деветоро Великобечкеречана: Живка Ж. Терзина, Милана Радића,
проту Жарка Стакића и Драгутина Мојића, Павла Пају Ристића, Светоза
ра Исаковића, Јефту Вукова. Окупљенима су изложили „потребу оснива
ња Српског народног већа и велике задатке које треба да реше“. Предлог је
једнодушно прихваћен, а чланови Већа/Одбора су постали сви присутни.
У наредним данима у Одбор су примљени и Иван Богојевић, Живојин
Терзин, Пера Стајић, Јован Стефановић, Михаило Шипош, Коста Ракић,
Емил Јовановић, Пера Турински, Жива Јанкахидац, Душан Радивојевић,
Божа Јовановић, Пера Субић, др Милан Влајковић, Радивој Дадић, Јован
Крижанов, Ђока Ристић, Јован Бошковић, Паја Маринковић, Паја Мили
ћев, Миливој Бугарски, Иван Савић, Стеван Козловачки, Mиливој Попов,
Лазар Лехоћан, Иван Михајловић, Жива Коларов, Никола Берберски, Коста
Димитријевић, Миливој Мољац, Шандор Лујански, др Милош Стакић,
Никола Сувајџић, Душан Станков, Цветко Мађарев, Богдан Живковић,
Бранислав Стефановић, Јован Глигоровић, Коста Ћосић, Стеван Пивар
ски, Сава Радованчев, Богољуб Јанковић. Одбор се проширивао и даље.
Циљ оснивања Великобечкеречког одбора је био да окупља Србе око
заједничког циља ослобођења и уједињења кроз политичк у борбу. На
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Велики Бечкерек 1918.

оснивачком састанку Одбора било је речи и о оснивању Српске народне
страже чији чланови ће бити српски младићи и која ће оружаном силом
бити гарант деловања Народног одбора. То је био први основани Српски
народни одбор/веће на територији Баната, Бачке и Барање. За првог пред
седника Великобечкеречког Српског народног одбора је био изабран Ан
дрија Васић, а за потпредседнике Славко Жупански и Живко Ж. Терзин.
Истог дана у предвечерње сате, Васић и Жупански су отишли на заказани
састанак поводом оснивања Мађарског националног већа, где су изјавили
да не могу да прихвате чланство у њему из разлога што великобечкеречки
Срби имају своје политичко тело, Српски народни одбор, где су чланови.
Ове речи су затекле мађарске прваке који нис у били кадри да на те речи
одреаг ују те се нис у, иако је у њиховим рукама била војна и полицијска
власт, одважили да ухапсе Андрију Васића и Славка Жупанског, нити да
на било који начин науде како њима тако и њиховим породицама. По
мирљивост челника Ма ђарског националног већа и шефа полиције др
Деака није лежао у њиховој широкогрудности и демократичности већ у
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чињеници да су Моравска и Коњичка дивизија српске војске избиле на
обале Дунава и сваки час се очекивало њихово форсирање велике реке у
запоседање Баната.
И поред хладног времена, Славко Жупански и Живко Ж. Терзин су
сели у путнички аутомобил кабриолет и кренули ка Новом Сад у са на
мером да о догађајима у Великом Бечкереку али и Темишвару и Вршцу,
где су такође основани српки народни одбори/већа, обавесте новосадске
српске прваке. Приступивши Матици српској, где су се окупљали ново
садски српски прваци, прис утнима су у једном да х у исприповедали о
драматичним дога ђајима у Великом Бечкерек у и својим корацима. На
крају извештаја о догађајима у Великом Бечкереку упитали су прис утне
шта чекају и што не предузимају ништа на том плану. Да ли због тих речи
Жупанског и Терзина, већ 3. новембра 1918. године основан је новосад
ски Српски народни одбор као централни одбор Срба у Банат у, Бачкој и
Барањи, односно ондашњој Војводини. Новосадски одбор је од свог осни
вања, путем свог гласила Српског листа и јавних плаката, истицао своју
ексклузивност у заступању Срба из Угарске. Истовремено, Народно ви
јеће Словенаца, Хрвата и Срба са седиштем у Загребу такође је сматрало
да оно треба да заступа сво Словенско становништво у Аустро-Угарској
монархији па тако и оно које живи на простору Војводине. Дакле, са осни
вањем Српског народног одбора у Новом Сад у деловала су два одбора/
већа која су на себе преузимала вођство над пречанским Србима. Велико
бечкеречки Срби били су потпуно опредељени на средиште у Новом Саду.
Са оснивањем централног Српског народног одбора у Новом Сад у
(3. новембра 1918) покренуте су новине Српски лист (од 6. новембра 1918),
који је, као орган Српског народног одбора, имао циљ да, поред уводни
ка, преноси најновије политичке домаће и стране вести. Уведена је и ру
брика у којој су могле да се читају вести из свих крајева буд уће државе
(Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца). У првом броју објављен је „Про
глас српс ком народ у“, у коме се наглашава да свак и народ има право
да сам одређује своју судбину и да ће Српски народни одбор радити на
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Моравска дивизија Српске војске улази у Велики Бечкерек 17. 11. 1918.

организовању народне скупштине на којој ће српски народ одл учити „о
својој жељи“. У другом броју (од 8. новембра 1918) објављен је позив „Орга
низујмо се хитно“ (уједно штампан је и плакат са истоветним текстом који
је разаслат у сва места по Банат у, Бачкој и Барањи). У тексту, Српски на
родни одбор „[…] позива сва српска места, у којима живи наш народ, ма
које он вере био, да хитно организује своје народне одборе у свим мести
ма и да веће вароши, са својом околином, срезом, изашиљу 3–5 својих
изасланика у Нови Сад, или имена њихова доставити овамо, како би у
најкраћем времену коначно могао организовати Српски народни одбор,
као представник нашег народа у Угарској […]“ Позив је подигао на ноге
све родољубиво становништво у Војводини.
На челу месног Српског народног одбора, а потом као потпредседник,
Андрија Васић је учествовао у преузимању власти у Великом Бечкереку
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и дочеку српске војске. У надасве добро испланираном плану и потом у
жустрој акцији, у ток у једног дана Српски народни одбор је „освојио“
власт над свим кључним установама у Великом Бечкереку. На овај чин
нова месна угарска власт, на чијем чел у је стајало Мађарско национално
веће, није имала ни храбрости, а ни адекватаног одговора на деловање
Српског народног одбора, те је од тог часа па све до уласка српске војске
у Велики Бечкерек постојала двојна власт. У склад у са позивом централ
ног Одбора, др Андрија Васић и др Славко Жупански су по средњем Бана
ту покренули оснивање месних одбора/већа и српских гарди. Новоосно
вана већа/одбори имали су истоветан циљ, који се састојао у политичкој
организованости, преузимању власти од месних угарских власти и при
преми дочека српске војске.
*

*

*

Са сазнањем да се јединице српске војске, Моравске дивизије, нала
зе у Перлезу, а у рано јутро пре подне 17. новембра 1918. године њихова
претходница пред Великим Бечкереком, представници Српског народног
одбора, Жупански и Терзин, у пратњи српске гарде, су отишли на желе
зничку станицу ради дочека српске војске. За то време, у град у, Андрија
Васић и други чланови Одбора су организовали њихов дочек. Са желе
зничке станице колона возила, коњаника са српским тробојкама, офи
цира и чланова Српског народног одбора и бројних грађана, упутила се
ка градском трг у. Улазак српске војске (Други пук Моравске дивизије, на
чел у са пуковником Драг утином Ристићем и потпуковником Михајлом
Ковачевићем) у Велики Бечкерек био је пропраћен силним одушевљењем
Срба који су се у великом броју окупили испред жупанијске зграде. Зеб
ње и страхови мађарског и немачког становништва нис у се обистинили,
јер није било одмазде (хапшења и убијања), нити пљачкања имовине. На
против, брзо је успостављен и одржан мир и ред у град у.
Са доласком српске војске у Велики Бечкерек, стара угарска власт
(Мађарско национално веће) је изгубила политички и управљачки утицај,
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те је Српски народни одбор, сада са Славком Жупанским на челу и Андри
јом Васићем на месту потпредседника, а уз пуну сагласност пуковника
Драг утина Ристића, био у потпуности носилац власти и одл ука.
На проглас новосадског Српског народног одбора о сазиву Народне
скупштине у Новом Сад у и избору посланика из политичких општина,
који је објављен у листовима Слобода и Српски глас (али и „бубњем и у оба
месна св. Храма“), Српски народни одбор у Великом Бечкереку, са Слав
ком Жупанским и Андријом Васићем на чел у, је сазвао изборну седницу
Одбора становника Великог Бечкерека да се изјасни по том питању. У на
родној великој дворани, у сали жупаније у Великом Бечкереку 22. новем
бра 1918. године, у 9 сати пре подне, окупило се мноштво света: српски
пунолетни живаљ оба пола који је имао право гласа. Изборној седници
руководио је Одбор за руковање избором међу којима је био и Андрија
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Васић. Пропозиције за избор посланика и њихово тумачење је најпре про
читао др Славко Жупански у својству председника Српског народног одбо
ра и председавајућег Збора. Затим је тумачио значај и важност ове скупшти
не. По добијеној речи јереј Павле Миличев је прочитао имена кандидата:
др Славко Жупански, др Андрија Васић, прота Жарко Стакић, др Емил
Гаврила, Живко Ж. Терзин, Бранко Н. Јовановић, Божа Јовановић, Сава
Рада Јовановић, и Жива Анђелов. На свако прочитано име присутно гра
ђанство је једнод ушно узвикивало „Живио!“. Пре но што је предложене
кандидате прогласио изабраним, др Жупански је известио збор да је Вели
кобечкеречки Српски народни одбор на својој седници, која је одржана
6/19. новембра 1918. године, приликом претреса питања коме да се при
кључе Срби из Баната? – донео следеће решење: Великокобечкеречки срп
ски народни одбор тежи и жели, да се ми припојимо Србији и тек после
сједињења нашега са Србијом нека се одлучи судбина Југославије.
Сутрадан су изабрани посланици Срба из Великог Бечкерека, на челу
са Жупанским и Васићем, возом кренули за Нови Сад на предстојећу На
родну скупштину Срба, Буњеваца и осталих Словена у Новом Саду. Нај
пре су учествовали у припремним радњама и у обе припремне скупшти
не. Прва у Свечаној сали Градске куће, а друга у позоришној сали Гранд
Мајер хотела. Тачно на заказани дан, 25. новембра 1918. године, у великој
сали хотела Гранд Мајер, са осталим посланицима из Баната, Бачке и Ба
рање, узели су учешћа и одл у чивали о својој да љој судбини. Сабраних
757 посланика, међу којима је био и Андрија Васић једнодушно су донели
две историјске одл у ке које су промениле Војводин у и пречанске Србе:
прву, отцепљење Баната, Бачке и Барање од Угарске и друг у, њихово при
кључење Краљевини Србији. Потом је Скупштина изабрала своје највише
политичко тело Велики Народни одбор, а он своју извршну власт Народ
ну управу за Банат, Бачку и Барању. Тиме је вековни сан Срба и другог
словенског становништва у војвођанским областима досањан, тј. постали
су слободни и уједињени са својом истокрвном браћом са друге стране
Дунава, Саве и Дрине.
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Одл уком од 4. децембра 1918. године, народна управа на свим запо
седнутим територијама „узима сву власт у своје руке и о том обавешћује
све области“ и тиме власт Српског народног одбора/већа по политичким
општинама престају. На седници Српског народног одбора у Великом Беч
кереку та вест је обнародована 9. децембра.
По уједињењу у заједничку државу 1. децембра 1918. године, Краљев
ство Срба, Хрвата и Словенаца/Ју гославија, Андрија Васић је обављао
дужност жупанијског првозаступника, да би 1926. године отворио адво
катску канцеларију и бавио се адвокатуром. Пред Други светски рат пре
селио се у Београд (1938), где је живео и током окупације. Упокојио се у
81. години у Београд у 4. јуна 1955. године где је и сахрањен.
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К

рај 19. и почетак 20. века били су за Србе у Хабзбуршкој монарх ији,
а посебно за Србе у угарском делу Монархије, више него уобичајено
тегобни. Њихов животни пут обележен је силазном линијом, а бројно
стање опадало из године у годину. Стат ус, правни, политички па и вер
ски се оспоравао, а стечене привилегије добијене од аустријских царева
одавно су укинуте. Србима је преостала још само школска аутономија, док
и она ступањем на снаг у Апоњијевог закона о школству (Lex Apony, 1907)
није обесмишљена и поништила 1912. године. Инстит уционална асими
лација народности у Угарској била је на врх унцу. Узал удно су се њихови
верски и политички прваци непрестано позивали на славне дане и вели
ку погибељ широм Балкана и Европе зарад аустријске круне. Из дана у
дан број Срба се смањивао, а о некадашњој снази и бројности сведочила
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су њихова некадашња станишта и витки барокни торњеви православних
цркава од Јегре, Сент Андреје, Темишвара и Трста.
Време које је неу митно пролазило није Српском национу у Аустро
угарској монархији било никакав савезник. Од некадашњег великог броја
српских душа мањи део се накратко сабрао на простор који је и сам аустриј
ски цар Франц Јозеф назвао Војводство Србија и Тамишки Банат, а Срби
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Српска Војводина. Круновина у круновини је осетно поправила положај
Срба у Хабзбуршкој монархији и за десетак година њеног постојања вид
но је унапредила њихов економски, културни и надасве образовни поло
жај. Бивши војници, љути граничари сад као вешти трговци и занатлије,
схватајући моћ образовања, слали су своју децу у најпознатије школе у
Монархији. Великом упорношћу и бистрином ума, њихова деца су се про
бијала кроз многобројне лавиринте крутог терезијанског школства до ве
штих занатлија, лекара, ју риста, па и доктора нау ка. Од ове деце ће на
стати национални прваци и борци за свој род који ће храбро стати на
кормило националне лађе – како у својим срединама тако и шире. И као
у некој тајној математичкој форм ули, што је бивао мањи број Срба то се
појављивао, упорно и стално, све већи број умних, школованих, истак
нутих личности које ће својим делањем утирати пут у свеопште спасење
и опстанак. Једна од тих војвођанских породица је била и породица Кон
стантина Костића.
*

*

*

Констатнин Костић, свештеник, народни трибун, професор и писац,
рођен је у Фелдвару (данас Бачко Гра диште у близини Бечеја) 29. ју на
1886. године. Потомак угледне породице и син месног учитеља Танасија
и мајке Кристине, рођене Пешић.
Основну школ у је завршио у Фелдвару 1897, а Српску гимназију у
Новом Саду 1905. године. Школовање је наставио на богословији у Карлов
цима, коју је свршио 1909. године. Рукоположен је за ђакона и презвитера
1910. године у Вршцу где је потом службовао као свештеник. У вршачкој
епархији је био администратор парохије у Белобешки и Радмини (1910–1911),
администратор парох ије (1911) и парох помоћник у Опову (1911–1922).
Почетком Великог рата, попут других угледних Срба, био је под при
смотром полиције, а потом ухапшен и интерниран у Панчево, Темишвар,
Арад и Татоварош (у угарском дел у Монарх ије). Током протиног зато
чеништва, његова породица је била предмет свакодневног полицијског
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матретирања. После интернације, током 1916. године, враћен је у Опово.
Иако и даље под присмотром полиције, којој се морао јављати свакоднев
но, несебично се укључио у заштити и збрињавања страдалне и избегле
деце из Босне и Херцеговине, које је у војвођанским областима Бачке и
Баната било у великом броју. Збрињавање сироте и болесне деце из Босне
и Херцеговине за подручје Војводине водио је Средишњи одбор у Новом
Сад у. Прота Константин је постао повереник Обласног одбора за зашти
ту сирочади из Босне и Херцеговине, који је водио бриг у о њиховом ле
чењу, смештају и исхрани. У Опову је прота Константин Костић органи
зовао прих ват и размештај тридесет и петоро деце, углавном из околине
Кључа и Коријенице. Деца су била смештена по кућама оповачких Срба,
а потребне лекове и лекарску нег у је обезбеђивао Одбор. Међу Оповча
нима је прикупљана обућа и одећа за ову децу. Његов предани свеште
нички, доброчински и јавни рад није остао непримећен, односно глас о
„пожртвованом проти“ пронео се и до Америке. Један од најч у венијих
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српски нау чника и филантропа Михајло Пупин био је у преписци са про
том Константином Костићем.
После пробоја Солунског фронта 15. септембра 1918. године, у силови
том налету српске војске распадале су се аустроугарске линије. Одбачена
и поражена окупациона армада, под сталним гоњењем српске војске, по
влачила се према северу, односно својим границама, што је изазвало ве
лико незадовољство становништва, панику и нереде у угарском делу Хаб
збуршке монарх ије. У Будимпешти у ноћи између 30. и 31. октобра 1918.
године, избила је револ уција „јесењих ружа“, која је довела Мађарско на
родно веће са Карољијем на чело Угарске.
Одмах потом, Карољи је радио на придобијању становништва и раза
слао је проглас мађарском народ у, којим му је обећао аграрну реформ у,
праведнију социјалну политику, заштит у радника, опште право гласа,
слобод у штампе и говора, амнестију за све политичке интернирце и за
творенике и збрињавање демобилисаних војника. О догађајима у Будим
пешти, становништво Великог Бечкерека су обавестиле дневне новине
Торонтал у Великом Бечкереку. На пристигле вести у новонасталој си
туацији, у општој грозници, великобечкеречки Срби су показали да су
дорасли времену и сит уацији. У току преподнева, 31. октобра 1918. годи
не, у порти Успенске цркве основали су Српски народни одбор, први у
Банат у и уопште војвођанским областима (Банат у, Бачкој и Барањи). С
обзиром на то да није било пуно времена већ на том, првом састанку, тек
основаног Српског народног одбора, јавио се као један од задатака да се
деловање прошири на цео средњи Банат, односно „где год има Срба“. Тако
је окончана прва седница Српског народног одбора у Великом Бечкере
ку, првооснованог Народног одбора у Банат у, Бачкој и Барањи. Потом је
Српски народни одбор у Великом Бечкереку почео да подстиче органи
зовања и оснивања народних одбора по политичким општинама у сред
њем Банат у и Банат у уопште. На подстрек Српског народног одбора из
Вел иког Бечек река, као и у међу времен у основаног Српс ког народног
одбора у Новом Сад у, као централног одбора за Банат, Бачк у и Барању,
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одазвали су се и Оповчани, па су у својој средини, почетком новембра
1918. године, покренули радње у том смеру. Центар окупљања народних
првака у Опову, у прво време је био у просторијама Црквене општине,
која се налазила поред месног храма (Пренос мошти св. Оца Николаја).
Иницијатори окупљања били су прота Константин и месни учитељ Ђорђе
– Ђока Стејић. Срби, који су чинили апсол утну већину у Опову позвали
су и своје суграђане Хрвате да им се придруже у борби за народна права,
што су ови и учинили. Отуда, су већ 6. новембра 1918. године, на новом
састанк у донели одл у к у о оснивању Српскохрватског народног већа и
Народне страже. За председника Народног већа је био изабран прота Кон
стантин Костић, за подпредседика учитељ Ђорђе – Ђока Стејић, а за тај
ника (сек рет ара) Миша Илић, банкарс ки чиновн ик. Поред час ника у
Српскохрватско народном већу за чланове били су изабрани ратари Ђока
Гусков, Пера Петровачки, Милан Поповић, Радивој Перић, Лаза Ракић,
Жика Јованов те од хрватских првака учитељ Александар Микић и ратар
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Петер Павловачки. За циљеве дело
вања оповачког већа је прих ва ћен
програм Српског народног одбора
из Новог Сада: рад на преузимању
власти, спречавању хаоса и пљачки,
одржавању реда и мира у општини,
и дочек у српске војске. Постојећа
угарска општинска управа није има
ла снаге да спречи оснивање и де
ловање Српскохрватског народног
већа и ма да невољно, прећутно је
прих ватила двојност управе и ору
жане снаге. Такође, стара општинска
управа у Опову није имала снаге,
смелости, а ни времена да поврати
власт у своје руке, јер се претходни
ца српске Моравске Дивизије поја
вила у суседном сел у Сефкерину. На ту вест прота Константин Костић и
учитељ Ђорђе Стејић су подигли српско становништво општине „на ноге“
и са више десетина окићених сеоских кола су, 12. новембра пошли ка Сеф
керину, у сусрет српској војсци и ду го очекиваној слободи. Њима су се
придружили и представници старе аустроу гарске власти у пратњи са ка
толичким жупником. Срдачан сусрет Оповчана са ослободиоцима пре
творио се у опште весеље и договором да се још истог дана, зеједно, деле
гација Оповчана и претходница Моравске дивизије, појави у Опово. Око
шест сати поподне, 12. новембра 1918. године, у војном поретку, у Опово
је мирно, без борбе, умаршира ла српска војска. Потом су припадници
српске војске и Народне страже, не чињећи одмазду или било какво на
сеље над цивилним становништвом које није било српско, заузели стра
тешке позиције у Опову. Тако је успостављен дуго жељени ред и мир и
предупређено евентуално насиље и пљачке у општини. Сутрадан, немајући
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више никаквог упоришта, ста
ра оповачка власт је званично
преда ла пол ит ичк у управу
Српскох рватском народном
већу чији чланови су преузе
ли општинску зград у. Отада
је Српскох рватско народно
веће, као једина власт у општи
ни, наставило са вршењем сва
код невн их послов а упра в е
одржавајући везе са Српским
народним одбором у Великом
Бечкереку и средишним Срп
ским народним одбором у Но
вом Саду. Веће је, у исто време
вршило припреме за органи
зовање збора грађана а у вези
предстојеће скупшине. У Опо
ву су се, истог дана као и у Но
вом Саду, појавили одштампа
Константин и Десанка Костић после венчања ни листови Слобода и Српски
лист. Они су на својим стра
ницама донос ил и расп ис за
сазив Народне скупштине Срба, Бу њеваца и осталих Словена у Новом
Сад у 25. новембра 1918. године, у којем се од народа Војводине тражило
да да одговор „којој држави желе да припадну“. Сазив је налагао да сва
ка општина претходно треба да изабере своје представнике – посланике
који ће их представљати на скупштини. Такође, у истим новинама, као и
плакатима који су постављани на јавним местима изнесена су правила
по којима треба да се бирају представници народа – посланици: „Послани
ци су дужни да неизоставно дођу у седницу Народне скупштине. Право
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Варошка кућа у Опову испред које је 23. новембра 1918, одржан збор
Срба и Хрвата за избор посланика за Народн у скупштин у у Новом Сад у

гласа имају сви мушки и женски чланови општине, који су навршили 20.
годину живота... Изабрат може бити сваки бирач“.
На проглас за избор посланика за Народну скупштину у Новом Саду
и по расписаним правилима, Српскохрватско народно већа у Опову, на
чел у са протом Констатином Костићем, је сазвао збор грађана Опова да
се изјасни по том питању. На отвореном простору испред градске куће
(политичке општине) у Опову 23. новембра 1918. године, окупило се више
стотина Оповчана који су најпре са пажњом саслушали пропозиције за
избор посланика које је прочитао прота Константин Костић у својству
председника Српскохрватског народног већа и председавајућег Збора.
Подпредседник Ђорђе Стејић је потом окупљеном народу истакао значај
и важност ове скупштине, а прота Константин је збору предложио канди
дате за посланике: Константина Костића, Ђорђе – Ђоку Стејића, Мишу
Илића и Александра Микића. Збор је предложене кандидате једногласно
изабрао, а организатори збору су им уручили пуномоћја и записник са
збора за скупштину. Збор се окончао уз опште весеље Оповчана који су
уз песму прослављали овај догађај. Већ сутрадан, 24. новембра 1918. го
дине, изабрани представници Опова кренули ка Перлезу, где су скелом
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прешли Тис у и у Тител у се укрцали на лађу која је пловила за Нови Сад.
На Народној скупштини Срба, Буњеваца и осталих Словена у Новом Саду
која је одржана 25. новембра 1918. године, у великој сали хотела Гранд
Мајер, са осталим посланицима из Баната, Бачке и Барање, и оповачки
посланици, међу којима је био и прота Константин Костић, су гласали за
отцепљење од Угарске, и присаједињење Баната, Бачке и Барање Краље
вини Србији.
Скупштина је изабрала своје политичко тело Велики Народни са
вет, а он своју извршну власт Народну управу за Банат, Бачку и Барању.
Тиме је вековни сан Срба и другог словенског становништва у војвођан
ским областима постао јава, тј. постали су слободни и уједињењи са сво
јом браћом са друге стране Дунава.
*

*

*

По уједињењу у заједничку државу 1. децембра 1918. године, Краљев
ство Срба, Хрвата и Словенаца, прота Констанин наставио је школовање
на Филозофском факултет у у Београд у, где се уписао на групу Историја
и јужнословенска књижевност (дипломирао је 1926, професорски испит
је положио 1928). Његов свештенички, доброчински и јавни рад није остао
непримећен, па је постављен у просветно одељење Бачке жупаније у Сом
бору. Потом је премештен на место професора сомборске гимназије (1922–
1929) и Учитељске школе. Предавао је веронау ку, историју, југословенску
књижевност. У просвети је предано радио све до свог упокојења 27. ок
тобра 1940. године.
Био је члан Матице српске и Историјског друштва у Сомбору. Иза
себе је оставио низ значајних нау чних радова о прошлости Сомбора. Био
је ожењен Десанком (рођ. Иванић) са којом је имао синове Стојана, Стра
хињу и Станоја. Константинов рођени брат Слободан је такође био све
штеник и као изабрани посланик темишварских Срба учесник Велике
народне скупштине Срба, Буњеваца и осталих Словена у Новом Саду 25.
новембра 1918. године.
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КУЗМАН МАРКОВИЋ
(1869–1956)

К

узман Марковић спада у ред оних народних првака који народн у
срећу није одвајао од личне среће. Оно што је говорио на народним
зборовима то је чинио и на политичком пољу. Ведре нарави био је уче
сник, како на народним светковинама и празницима, тако и у политич
кој борби за народна права. У драматичним новембарским данима 1918.
gодине, био је један од предводника јасеновачких Срба који су, уз помоћ
српске војске, срушили стару аустроугарску власт. Поред тога био је актив
ни судеоник остварења вековног сна пречанских Срба – присаједињења
Војводине матици Србији – које је изгласано на Великој народној скуп
штини у Новим Сад у 25. новембра 1918. године.
*

*

*
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Кузман Марковић је рођен 26.
октобра 1869. године у Ланговет у
(раније Лангофелд у) у ју жном Ба
нат у, односно Торонталској жупа
нији у угарском дел у Хабзбуршке
монарх ије где се његова породица
доселила из Поречја у тек ослобође
ну Србији, али још увек са турским
гарнизонима по градовима и пашом
у Београду. Његов отац Викентије је
био угледни прота у сел у Царевцу.
Међутим у неком догађају се заме
рио Турцима те је морао да побегне
пред њихом осветом. Преко ноћи су
се прота Викентије и његова жена
чамцем превезли преко Дунава „код
Кузман Марковић са унуком
Немаца“ где су се населили у село
Ланговет, у близини Беле Црк ве.
Срби, који су у однос у на Рум уне били већина, село су звали Пољадија.
Иако је мето имало српски православни храм, у који су походили и Срби
и Рум уни, свештеника није било, те је досељени прота обављао свеште
ничку службу. У Ланговет у су му се родили синови Кузман и Дамјан.
Кузман је започео школовање у родном сел у. Затим је ишао у трго
вачку школ у. Пракс у, а потом и шегртовање је обављао код успешних и
познатих трговаца. После неколико година одлучио је да самостално отпоч
не трговину. Због тога се преселио у оближње али веће место Јасеново. У
Јасенову се оженио са Розом, са којом је добио кћер Вукосаву и сина Бог
дана. Частан, вредан и штедљив временом је стекао поштовање и углед
међу становништвом не само у Јасенову, већ и шире по јужном Банат у.
Поред посла учествовао је и у јавном живот у где је међу Србима био
један од организатора народних светковина и празника. Био је прило
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жник у месној православној цркви. Помагао је и рад просветних, култур
них и доброчинских српских друштава.
Кузманово деловање у еснафу, али и у јавним пословима и у поли
тици није могло да промакне полицијским властима. Тако је почело да
се пуни његов полицијски досије. Као потенцијално опасан по државу и
власт интезивно је био праћен, да би после сарајевског атентата на аустро
угарског престолонаследника (28. јуна 1914), под опт ужбом за велеизда
ју, међу првим Јасеновљанима, је био ухапшен и осуђен као велеиздајник
те је послат у интернацију у унутрашњост Аустро-Угарске монархије. Ин
тернација Кузмана Марковића одразила се и на његову породиц у чији
чланови су били свакодневно шиканирани и унижавани од полицијских
власти.
После интернације и логорисања вратио се у Јасеново. Иако и даље
под присмотром полиције, покренуо је јасеновачке Србе да се и у њиховом
месту прих вате и лече страдална деца из Босне и Херцеговине, које је у
војвођанским областима Баната, Бачке и Барање било у великом броју.
После пробоја Солунског фронта 15. септембра 1918. године, у сило
витом налет у српске војске распадале су се аустроу гарске војне линије.
Одбачена и поражена окупациона армада, под сталним гоњењем српске
војске, повлачила се према северу, односно својим границама, што је иза
звало велико незадовољство становништва, панику и нереде у угарском
делу Хабзбуршке монархије. У Будимпешти у ноћи између 30. и 31. октобра
1918. године, избила је револ уција „јесењих ружа“, која је довела Мађар
ско народно веће са Карољијем на чело Угарске. Одмах потом, Карољи је
ра дио на придобијању становништва и разаслао је проглас ма ђарском
народ у, којим му је обећао аграрну реформ у, праведнију социјалну по
литику, заштит у радника, опште право гласа, слобод у штампе и говора,
амнестију за све политичке интернирце и затворенике и збрињавање демо
билисаних војника. О догађајима у Будимпешти, становништво Јасено
ва обавестиле су новине на мађарском језику које су стизале из околних
градова. На пристигле вести у новонасталој ситуацији, у општој грозници,
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јасеновачки Срби су одлучили да се
покрену и организују поготово када
су до њих стигле вес ти о стварању
првих Српских народних одбора/
већа у Великом Бечкереку (31. окто
бра 1918), Темишвару (31. октобра
1918) и Вршцу (почетком новембра
1918) и Новом Саду (3. новембра 1918),
као цент ралном одб ору за Банат,
Бачку и Барању односно Војводину.
Имајући у памети шта се све дога
ђало са Србима током протек лих
ратних година јасеновачки Срби су
били решени да их догађаји не пре
текну и да судбину узму у своје руке.
Велико охрабрење им је давало при
суство јединица Моравске и Коњич
ке дивизије српске војске, која је од
Кузман и Ружа (Роза) Марковић,
почетка новембра пристигла на оба
Јасеново(Лангефелд) 1905.
ле Дунава.
На тајном састанку који је одр
жан 6. новембра 1918. године у просторијама месне Српске банке одл у
чили су да оснују Српски народни одбор/веће и Српску народну стражу
и спремно дочекају јединице српске војске. У тој намери преду х итриле
су их прве јединице Моравске и Коњичке дивизије које су прешле реку
Дунав и појавиле се у Јасеново 8. новембра 1918. Организациони одбор на
чијем чел у је био Кузман Марковић их је дочекао у весељу. У свечарској
атмосфери јасеновачки Срби су песмом и даровима дочекали ослободи
оце. Војничко и племенито држање српске војске приликом запоседања
Јасенова задивило је све становништво. Српска војска умарширала је у
Јасеново у савршеном поретку, без пљачкања и убијања оних који нис у
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Срби. Такође српска војска није спроводила хапшења и логорисања ста
новништва из чијих породица су били дојучерашњи војници непријате
ља. Српска војска је запосела све важне положаје у месту и успоставила
своју војну команд у. Уведен је ред, мир и пуна заштита свих грађана. Ја
сеновачки Срби су, уз подршку српске војске, још истог дана сменили
стару мађарску власт и формирали нову општинску власт, на чијем чел у
је био изабран Мита Милетић.
Окупљање народних првака у Јасенову, поред политичке општине,
био је и у Црквеној општини Српске православне цркве у порти храма
Светог Петра и Павла, где је 22. новембра 1918. године прочитан распис
који се појавио 19. новембра 1918. године у новинама Српски лист (Орган
Српског народног одбора у Новом Саду) и Слобода (Социјалдемократски
дневник), за сазив Народне скупштине Срба, Буњеваца и осталих Слове
на у Новом Сад у ради тражења одговора „којој држави желе да припад
ну“. Сазив је налагао да свака општина претходно треба да изабере своје
представнике – посланике. Такође, у истим новинама као и плакатима
који су постављани на јавним местима изнесена су правила по којима
треба да се бирају представници народа – посланици: „Посланици су ду
жни да неизоставно дођу у седниц у Народне скупштине. Право гласа
имају сви мушки и женски чланови општине, који су навршили 20. го
дину живота... Изабрат може бити сваки бирач“.
На проглас за избор посланика за Народну скупштину у Новом Саду
и по расписаним правилима, јасеновачки Срби су, у прис уству изабра
них часника на чел у са Митом Милетићем, сазвали збор грађана Јасено
ва да се изјасни по том питању. За перовођу збора изабран је Светозар
Вуксановић. На отвореном простору испред црквеног храма 22. новем
бра 1918. године, окупило се више стотина Срба који су најпре са пажњом
саслушали пропозиције за избор посланика, које је прочитао у својству
председника организације збора Мита Милетић. Тим поводом обзнање
но је да да Срба у Јасенову има преко 4500 душа, те да се по прочитаним
пропозицијама бира пет посланика. Такође је окупљеном народу указано
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Записник за избор посланика за Народну скупштину у Новом Саду,
Јасеново, Банат

на важност и значај ове скупштине. Милетић је потом предложио да ја
сеновачки кандидати за посланике буд у Кузман Марковић, Чедомир Ра
дојев, Перат Перчинов, Никола Пас уљ, а из оближњег Кисићева Жива
Јанкулов. Прис утни народ их је изабрао једнод ушно акламацијом и уз
вицима „Живела Србија!“
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Пуномоћ Кузман Марковић

За два дана изабрани посланици из Јасенова кренули су за Нови Сад
на предстојећу Народну скупштину Срба, Буњеваца и осталих Словена
где су 25. новембра 1918. године, у великој сали хотела Гранд Мајер, са
осталим посланицима из Баната, Бачке и Барање одлучили о отцепљењу
од Угарске, и присаједињењу Баната, Бачке и Барање Краљевини Србији.
Скупштина је изабрала своје политичко тело Велики Народни савет, а он
своју извршну власт Народну управу за Банат, Бачку и Барању. Тиме је
вековни сан Срба и другог словенског становништва у војвођанским обла
стима постао јава, тј. постали су слободни и уједињењи са својом браћом
са друге стране Дунава.
*

*

*

По уједињењу у заједничку државу 1. децембра 1918. године (Краљев
ство Срба, Хрвата и Словенаца), Кузман Марковић је наставио са привред
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ним и јавним деловањем. Имао је значајног утицаја на привредни и јавни
живот у Јасенову. Веселе нарави учествовао је у организавању прослава,
светковина и култ урних догађања.
Априлски рат и окупацију отаџбине у Другом светском рату дочекао
је као пензионер у Јасенову. После ослобођења, у времену ком унистичке
диктатуре живео је повучено и скромно, све док се није 1956. године упо
којио. Сахрањен је на месном православном гробљу у Јасенову.
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САВА ПУТНИК
(1869–1942)

С

тупивши у ред питомаца Текелијанума Сава Путник је био предо
дређен за велика дела. Преваливши пут од сеоског дерана из бачког
села Ковиља до Пеште, Велике Кикинде и Великог Бечкерека постао је
перјаница и узданица своме роду. Образован и уман могао је да добро са
гледа на који начин може да се помогне властитом род у који је на истеку
деветнаестог века био опхрван не малим бригама – националним наза
довањем у просветном и култ урном поглед у и што је најзабрињавајуће
демографским опадањем, које је узроковано инстит уционалном асими
лацијом. Сматрао је својом обавезом да се укључи у борбу за право и
правду свога народа. Као перјаница Срба из Велики Кикинде учествовао
је у бурним окотобарским и новембарским данима 1918. године, који су
довели до оствaрења вековног сна пречанских Срба: ослобођење и уједи
њење са својом браћом са друге обале Дунава и Саве.
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Велика Кикинда 1918.

*

*

*

Сава Путник првенац Гавре и Ане, рођен је 1869. године у Ковиљу у
Бач-бодрошкој жупанија у угарском дел у Аустро-Угарске монарх ије. У
месној српској вероисповедној школи започео је школовање. Српску гим
назију је похађао у Новом Сад у, а по њеном окончању постао је питомац
Текелијанума и уписао Правни факултет у Будимпешти. За време студи
ја био је члан Универзитетске омладине и ватрени милетићевац. После
студија је положио адвокатски испит и у Великој Кикинди отворио адво
катску канцеларију и засновао породицу са Десанком Бибић. По доласку
у Велику Кикинд у, Сава Путник се укључио у друштвани живот који су
чинила бројна просветна, културна, доброчинска и национална друштва
(Српска читаоница, Добротворна задруга српкиња, Српско певачко дру
штво, Соколско друштво итд.), кроз која су Срби у Хабзбуршкој монар
хији неговали свој национ, сабирали се и бранили се од институционалне
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асимилације. Како у Великој Кикинди није угасло сећање на Великоки
киндски дистрикт и Војводство Србију и Темишварски Банат, живеле су
наде да ће се борба за већ једном постигнуто поново обновити. Ту мисао
су неговали и пропагирали појединци, али и гру пе образованих Срба
(учитељи, професори, свештеници, трговци, адвокати, лекари, апотекари,
занатлије), којих у Великој Кикинди није недостајало. Путник је почео је
да пише чланке за Српски лист и Српски илустровани календар. Прили
ком значајних празника и важних дат ума за Србе, када су организоване
беседе и трибине, које је организовала Српска читаоница, у којој је био
члан, држао је предавања. Такве прилике су утицале да се млади адвокат
укључи и у политички живот који је у Великој Кикинди био развијен и
разноврстан. Његово друштвено и политичко деловање, у којем је испо
љио ученост и енергију, довело га је до тога да са истомишљеницима др
Ранком Гранићем и Михајлом Косићем покрен уо формирање Српске
странке, а потом са браћом Јакш ић на оснивању Српске демок ратске
странке.
Пред почетак Првог светског рата Сава Путник се већ афирмисао као
један од идејних вођа Срба у горњем Банат у, односно Торонталској жу
панији. Отуда је 1914. године, у обрачуну аустроу гарске власти и њеном
бројном полицијском службом са српским првацима у Великој Кикинди,
међу првима био евидентиран као овејани Србин и непријатељ Монархије.
Стављен је под присмотром, а потом и ухапшен. На монтираном и типски
изрежираном суђењу које је било припремљено за националне прваке
Путник је осуђен као велеиздајник. По прес уди је још једно време био у
градском затвору а потом интерниран у унутршњост Угарске. За то вре
ме, његова породица је била стављена под присмотру и шиканирана од
локалних полицијских власти и инструисаних хушкаша.
Пред крај Великог рата, у сутон црно-жуте монархије, пуштен је кући.
Интернација и затворско утамничење није сломило Путника, те је по по
вратку из угарског казамата у Велику Кикинд у био решен да се поново
упусти у политичку борбу за националну еманципацију Срба у Угарској.
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Пуномоћје др Сава Путник

Вест о слом у аустро-угарске, немачке, а потом и капит улација бугарске
војске на Сол унском фронт у, и њихово константно повлачење ка својим
границама, брзо се пронела по војвођанским областима (Банат у, Бачкој
и Барањи) и већим градовима, па и Великој Кикинди. Свакодневне лоше
и контроверзне вести са фронта додатно су уносиле најпре нелагод у, а
потом и страх код становништва. Док су једни били шокирани и депре
сивни, други су били окуражени. У крајње напетој ситуацији у граду, то
ком октобарских и новембарских дана 1918. године, Сава Путник се са
дру гим српским родољубима и првацима почео све чешће састајати и
расправљати у ком правцу треба да иде њихово деловање. Избегавајући
увек будну аустроу гарску полицију и њихову агентуру, која је вршила да
ноноћну присмотру српских првака, великокикиндски родољуби су ус
поставили везе са сународницима демократске политичке оријентације
у околним варошима, али и у Темишвару, Сомбору, Великом Бечкереку,
па и Загребу. Вести су добијали приватним каналима од рођака и прија
теља који су били мобилисани у аустроу гарске војне јединицама, али и
кроз доступну штампу (угарску али и југословенску, тј. загребачку). На
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рочито је био тражен (приватним каналима) Глас Словенаца, Хрвата и
Срба (Глас СХС), који се штампао у Загребу и био орган тамошњен На
родног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба (НВ СХС). Глас Словенаца, Хр
вата и Срба је на својим страницама, мада не у већем броју, доносио тек
стове и о Војводини па и „Резолуцију независних Срба и Хрвата из Јужне
Угарске“ донет у на састанку српских и буњевачких првака у Суботици
2. октобра 1918. године. У Резол у ци први пут јавно изрек ла мог ућност
отцепљења Бачке, Баната и Барање од Аустро-Угарске. У њој се истакло
да независни Срби и Хрвати из Јужне Угарске сматрају ...„ једино миров
ну конференцију за мјеродавну у поглед у решења ју гословенског пита
ња, а у вези са Бачком, Барањом и Банатом, као буд ућим саставним ди
јелом слободне заједничке југословенске државе свију Југословена...“ До
пуњену Резолуцију је у Загреб, Народном вијећу СХС, донео композитор
Петар Коњовић из Сомбора, кога су овластили Тихомир Остојић, Игњат
Павлас и Јован Лалошевић. По приспећу у Загреб, Народно вијеће СХС
је већ 26. октобра узело у разматрање Резолуције и донело одлуку да „Ти
хомиру Остојићу ваља одговорити да мислимо на њих, као и на се, па да
треба да се сами договоре и уреде међу се, те да дођу на договор с Народ
ним вијећем.“ Поред тога, великокикиндски српски прваци (демократе
и либерали) још од средине лета 1918. године, одржавали су везе, па и
преписку, са југословенским првацима, члановима Народног вијећа Сло
венаца, Хрвата и Срба. На једном од састанака војвођанских првака у Су
ботици, који је одржан у кући буњевачког првака Албе Малаг урског, 2425. октобра 1918, одл учено је да се у име преставника Војводине у „Сре
дишњи одбор“ Народног вијећа у Загребу делегира Васа Стајић. У Народ
но вијеће су разним поводима одлазили и жупник Блашко Рајић, Петар
Коњовић, Јован Лалошевић, Мирко Ивковић Ивандекић, Стипан Војнић
Тунић и други. У новинама Глас Словенаца, Хрвата и Срба, чији је уред
ник био Срђан Будисављевић, објављено је више чланака о стању и рас
положењу народа у Банат у, Бачкој и Барањи, које су написали Васа Ста
јић, Милан Кађанин, Н. Мил утиновић и други. Такође, народни прваци
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из Народног вијећа успоставили су контакте и водили дијалог са истак
нутим личностима из Баната и Бачке.
Током октобра 1918. године, пречански Срби су организовали више
састанака ра ди договора, конс ултација и ставарања политичких плат
форми. Прве састанке су иницирали Тихомир Остојић и Васа Стајић који
су сматрали да је Суботица најпогоднија због чворишта возова. На једној
од одржаних конференција (27. октобра 1918), која је одржана у Суботи
ци у кући адвоката Јована Манојловића, испред великокиндских Срба
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прис уствовао је професор Ђорђе Грујић као представник Срба из Вели
ке Кикинде. Опште мишљење је било да је у Хабзбуршкој монарх ији си
туација веома тешка, да су рас уло и распад државе веома извесни, те да
морају да се предузму политички кораци, који би преду предили непово
љан исход по Србе у Угарској. То је подразумевало стварање својих по
литичких тела, која би, на основу Вилсонових начела о праву народа на
самоопредељење, припремила скупштину, где би се народ одл учио у ко
јој држави жели да живи.
У околностима када је српска војска готово сасвим ослободила сво
ју отаџбину и избила пред капије свог престолног града и Дунава, у Ве
ликом Бечкереку и Темишвару су 31. октобра основани српски народни
одбори/већа. У Темишвару, истог дана су се такође организовали Румуни,
Немци и Мађари. Одл ука Срба у два банатска града, да своју срећу по
траже сами, проистицала је из горких искустава која су имали у прошло
сти, у којој је преовладавала себичност владајућих нација. С тим у вези,
на оснивању српског већа у Темишвару владика др Георгије (Летић) је изме
ђу осталог рекао: „Времена су врло важна. Треба и ми да се достојнима
покажемо за та велика времена. Потребно је да имамо присебност духа
и здравога разума и да се не даде маха тренутним осећајима. Положај и при
лике треба добро промерити. Цео свет је усвојио начела најмодернија и
најузвишенија, а и то црква проповеда, да се даде слобода развитка свима
народима. Тим начелима не може се ништа одупрети и она ће се оствари
ти“. Приликом оснивања темишварског већа истакнуто је опредељење за
живот у заједничкој јужнословенској држави „ми се од тог стабла свога
отцепити не можемо. Када се изборе права дру гих народа и ми имамо
своја права и захтеве. Та права и захтеви садржани су у проглас у Народ
ног већа у Загребу“. Са идејом да се повежу сви Срби у Угарској послат је
један члан у Загреб. Истовремено су упућени позиви Србима у банатским
градовима да се и они организују у политичка тела, односно да и они у
својим срединама приступе оснивању народних већа/одбора. Упућен је
емисар у Велику Кикинду који би подстакао тамошње Србе да организују
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своје народно веће/одбор, а у Темишвар је пристигао представник вршач
ких Срба. У истом дану, 31. октобра 1918, када је основано темишварско
Српско народно веће, у Великом Бечкереку само у преподневним часо
вима, основан је Српски народни одбор са Андријом Васићем на чел у.
После пар дана је основано Српско народно веће у Вршцу на челу са Слав
ком Милетићем. На тај начин, крајем октобра и почетком новембра 1918.
године отпочео је процес политичког организовања Срба у Банат у.
Иако великокикиндски локални листови на мађарском и немачком
језику нису писали о стварном стању и догађајима на фонтовима и у држа
ви, вести о револ уцији „јесењих ружа“ и формирање демократске владе
у Будимпешти, на челу са грофом Карољијем, брзо се прочула. Тако је, до
бро обавештени поджупан Торонталске жупаније, који је био присталица
нове демократске угарске власти, 3. новембра 1918. године о томе званич
но обавестио градоначелника Луку Мајинског. Истовремено је затражио
да се сазове састанак угледних грађана, где би се расправљало о новона
144

сталој сит уацији у Угарској, односно Великој Кикинди. Иако је у град у
био стациониран Шести хусарски пук аустроу гарске војске, по станов
ништво северног Баната највећи изазов су биле пљачке и немири које су
изазивали повратници са фронтова, тзв. „зелени кадар“. Састанак је зака
зан за наредни дан. У Градској кући су се окупили представници Срба,
Мађара и Немаца и после разматрања новонастале сит уације донели од
луку о формирању гарде, која би била састављена од сва три народа. За
заповедника је постављен градски капетан др Карло Кунгл. Потом су ве
ликокиндски Срби у Централној основној школи одржали састанак, на
којем су прих ватили учешће у гарди и упутили се ка Градској кући ради
сту пања у редове гарде. Неколицина младића се огрнула српским тро
бојкама, а по ступању у гарду су заменили монархијске кокарде српским.
Тим чином, Велика Кикинда је била изузетак од дру гих војвођанских
градова у новембарским догађајима, јер су Срби били у мешовитој гарди
у којој су се наоружали пре оснивања свог народног одбора.
У Новом Сад у, као политичком средишту пречанских Срба, 3. но
вембра 1918. године, основан је Српски народни одбор као централно по
литичко тело за Банат, Бачку и Барању. Народни одбор у Новом Сад у из
растао је из Средишњег одбора за збрињавање ратне сирочади из Босне
и Херцеговине у Бачкој, Банату и Барањи. На својој првој оснивачкој сед
ници донео је и одл уку о покретању српског политичког листа, посред
ством којег ће обавештавати јавност о својим намерама и догађајима, који
су се вртоглаво одвијал и. Са појавом и дис трибу ц ијом Српског листа,
органа Српског народног одбора у Новом Сад у, информације о стању на
фронту и јужној Угарској, тј. Банату, Бачкој и Барањи, постале су поуздане
и доступне српском грађанству. Отуда је већ у првом броју Српског листа,
орган у Српског народног одбора, од 5. новембра 1918. године, упућен
„Проглас“ у којем се указује на право српског народа у Угарској да одл у
чу је о својој судбини. Опис у је се оснивање Српског народног одбора у
Новом Саду и његови циљеви. У истом броју, у чланку под насловом „По
крет међу Србима у Банат у“, опис у је се покрет међу Србима у Великом
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Бечкереку и околини, који је заталасао Банат. У наредном броју Српског
листа, од 9. новембра, Новосадски одбор је, у чланку „Организујмо се хит
но!“, позвао „сва српска места у којима живи наш народ ма које вере био“
да хитно организује своје народне одборе.
За то време, Срби у Панчеву и Великој Кикинди су већ одмакли у при
премама за оснивање свог народног одбора/већа. Предлог за стварање
великокиндског већа, упутио је и члан Народног већа Словенаца, Хрва
та и Срба у Загребу Светозар Прибићевић, преко Гру је Гру јића. Он се
крајем октобра и почетком новембра 1918. године, обратио путем поруке
једном од српских првака, проти Стојану Јакшићу, са предлогом да се у
Великој Кикинди поради на оснивању српског политичког тела, односно
народног већа. С тим у вези, десетак дана од оснивања Српског народног
већа/одбора у Банат у и свега недељу дана од оснивања новосадског на
родног одбора, као главног одбора за Банат, Бачку и Барању, и општег по
зива да такав чин следе и остале политичке општине широм Војводине,
и Срби у Великој Кикинди су основали Српско народно веће (истог дана
су основани и Мађарско национално веће и Немачко национално веће).
Том чину су претходиле припреме које су до датаља усаглашене на састан
цима српских првака (култ урних, духовних и јавних делатника), који су
се свакодневно одржавали у учитељској библиотеци Централне основне
школе, а потом у просторијама певачког друштва „Гусле“, где се окупило
преко стотину људи. На састанку у просторијама певачког друштва иза
бран је кандидациони одбор за оснивање народних одбора у Великој Кикин
ди и околини. Сава Путник је присуствовао свим састанцима и припремним
радњама на организовању Српског народног већа у Великој Кикинди,
што је требало да доведе до крајњег резултата, да оно постане водећи по
литички национални фактор, а српска гарда као оружана снага Већа до
минанта, уместо мешовите гарде на чел у са др Кунглом.
Народни збор, на којом је требало да се оснује народно веће Срба у
Великој Кикинди, заказан је за 10. новембар 1918. године, у порти право
славног храма Светог Николе. Збор је отворио Марко Богдан, председник
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Српске павославне црквене општине. Потом су, осврнувши се на доса
дашње догађаје, разлоге и циљеве окупљања и оснивања Српског народ
ног већа образложили Стојан Јакшић и Ђорђе Грујић. Затим је припре
мљену резол уцију о оснивању Народног већа прочитао др Сава Путник.
Збор је изабрао педесет чланова Већа: Стојан Јакшић, Каменко Бранчић,
др Сава Путник, др Миливој Канђелац, Ђорђе Грујић, Стева Манојловић,
Коста Шевић, Славко Лаковић, Милош Бандић, Мита Васић, Светозар
Удицки, Марко Богдан, Јоца Будишин, Аркадије Гајски, Милутин Јакшић,
Миливој Радовић, др Жарко Јакшић, др Марко Јо(в)ановић, Милан Пе
цић, Сима Јовановић, Коста Радовић, Јован Петровић, Ника Милићев,
Лаза Бартулов, Пера Поповић, Урош Новаковић, Ђока недучин, Алексан
дар Петровић, Новак Трифунац, Глиша Недучин, Милан Боканић, Ђорђе
Околишанов, Богдан Коцкаров, Гавра Будишин, Милан Влаовић, Милан
Ранков, Јефта Јовановић, Андрија Богосављев, Милош Симић, Чеда Ве
селинов, Богдан Терзин, Богољуб Симић, Михајло Радојчић, Тихомир
Трећаков, Стева Васић, др Светислав Михајловић, др Жарко Јанковић,
Сава Нед у чин, Пера Красин и Ђу ра Шибул. За председника је изабран
Марко Богдан а за почасног председника Мил у тин Јакшић. У Изршни
одбор су изабрани Милош Бандић, Јоца Будишин, Мита Васић, Аркадије
Гајски, Ђорђе Грујић, Стојан Јакшић, Сима Јовановић, др Миливој Канђе
лац, Славко Лаковић, Стева Манојловић, др Сава Путник, Коста Шевић
и Каменко Бранчић. Изабрана тела су потом одлучила да обавесте најши
ру јавност о оснивању Већа, односно Резол уцији. Одл учено је да се текст
Резолуције посебно одштампа као плакат и тако разашље, односно окачи
по граду и околним местима. Сматрајући се делом започетог политичког
буђења Срба у Војводини, Извршни одбор Српског народног већа у Вели
кој Кикинди је одредио своје представнике за Темишвар (Коста Шевић),
Вршац (др Светислав Михајловић), Велики Бечкерек (Славко Лаковић и
Сима Јовановић) и у Нови Сад (Ђорђе Грујић и Јоца Будишин). Изасла
ни представници су имали задатак да координишу и усагласе деловања
основаних српских народних већа/одбора ка заједничком опште прихва
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ћеном циљу: припреми за дочек српске војске и организовању скупштине,
на којој би народ, на основу Вилсоновог прокламованог права на самоопре
дељење становништва Војводине, треба ло да се изјасни у којој држави
жели да живи. Да би обнародовали своје намере и осоколили суграђане,
Веће је, односно Душан Томин, 15. новембра истакло српску тробојку на
црквени торањ.
Деловање великокикиндског Српског народног већа на простору се
верног Баната имало је више задатака, од којих су најпречи били успо
стављање реда и мира, оснивање месних народних већа, негирање старе
власти и успостављање нове на челу народних већа/одбора, дочек српске
војске и припрема за народну скупштину, на којој би се народ, по прокла
мованом Вилсоновом праву на самоопредељење, изјаснио у којој држа
ви жели да живи. Нарочито је био сложен процес спречавање пљачки,
паљевина, отимачина и убистава по околним селима. Најтежа сит уација
је била у Иђошу, чија је локална власт, преко изасланих представника, од
великокикиндског Српског народног већа тражила да им пошаље оружје
за стабилизацију прилика, као и угледне чланове Већа, који би организо
вали месно иђошко веће. У Иђош су потом, као изасланици великокикинд
ског Српског народног већа, отишли др Миливој Канђелац и Стојан Јак
шић, који су помогли да се оснује месно веће и да се немири обуставе,
убедивши беземљаше у скору правичнију раздеобу земљишних површи
на, позивајући се на одл у к у Вла де Кра љевине Србије донет у на острву
Крфу 1917. године. У циљу обезбеђивање даљег мира и реда у Иђошу, за
тражили су од среског начелника 10 пушака и муницију. Смиривању ста
ња и све већем ауторитет у српских народних већа/одбора допринело је
и приближавање српске војске, која је средином новембра 1918. године
запосела линију Карлово–Башаид–Српска Црња–Темишвар, односно при
ближила се на мање од тридесет километара од Велике Кикинде. Српско
народно веће свакодневно јача и преузима све више политичких и ком у
налних послова. Оснива секције за уређење болница, за дочек војске, за
апровизацију војске, за економске послове. На седници народног већа
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доноси се одл ука да се постави комесар који ће надзирати рад градона
челника, градског и среског начелника, а на градској кући је 16. новембра
скинута мађарска, а истакнута српска народна тробојка и застава Вели
кокикиндског дистрикта. Застава дистрикта требало је да подсети на да
не својеврсне локалне самоу праве и српске слободе у оквиру Хабзбуршке
монарх ије.
У Српско народно веће су стигли и захтеви за помоћ у оснивању ме
сног већа у Мокрину, док су из Сирига, Деске, Српског Крстура и Падеја
пристигли гласници са обавештењима да су и тамо основана месна на
родна већа и да се прик љу ч у ју деловању сходно упутствима Народног
већа у Великој Кикинди. Ефикасном фукционисању српских народних
већа/одбора као и народних гарди отежавало је постојање истих већа/од
бора које су такође основали и Ма ђари (Ма ђарско национално веће) и
Немци (Немачко национално веће). Не мале тешкоће у функционисању
власти биле су финансијске природе (недостатак новца), као и недоста
так хране и огрева. Отуда је почело да се организује скупљање новчаних
прилога, хране и одеће. Ипак, највећи изазов по Српско народно веће било
је прис уство бројне немачке војске, која се повлачила. У једном тренутку
(15. и 16. новембра 1918), у Великој Кикинди их је било око 15.000. Ипак,
Веће је одбило њихов захтев да им уступи простор за смештај официра,
обезбеди и пру ж и преноћиште. Прибрани чланови већа успели су да
спрече нереалан предлог мадића из народне гарде, која је бројала око три
стотине припадника, да се нападне немачка војска у град у ради заплене
оружја и војне опреме. Присуство толиког броја поражене, очајне и глад
не непријатељске војске у Великој Кикинди изазивало је велику напетост
и забринутост. На улицама су тумарали непријатељски војници, који су
становништву нудили на продају оно што су успут опљачкали. Међутим,
одласком немачке војске из града и појавом прве јединице српске војске
од четрдесетак коњаника, из правца Башаида у вечерњим сатима 18. но
вембра, дошло је до великог олакшања, општег одушевљења и радости код
српског становништва. Вест о доласку српске војске у Велику Кикинд у
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брзо се проширила, па је становништво из града и околине почело да се
окупља на главној улици и испред градске куће, да види јунаке који су
поразили силно Аустроу гарско цартво и да поздрави своје ослободиоце.
Са друге стране, зебње и страхови мађарског и немачког становништва
се нис у обистинили, јер није вршена одмазда (хапшење и убијање), нити
пљачкање њихове имовине. Напротив, брзо је успостављен дуго очеки
вани мир и ред у град у.
Два дана касније, 20. новембра у 11 сати пре подне, уз свечани дочек,
у Велику Кикинд у је умарширала српска војска (претходница Моравске
дивизије). Њен командант, бригадир Драгутин Ристић, са својим замени
ком потп у ковником Михајлом В. Ковачевићем, успоставио је команд у
над градом, чиме је демонтажа старе аустроу гарске и нове угарске вла
сти доведена до са мог краја. Након доласка српске војске у Велику Ки
кинду, на седницама Српског народног већа је присуствовао и командант
Другог пука, потпуковник Михајло Мика Ковачевић, где је начињен спо
разум о деловању војске и Већа. Већу је препуштена сва админитрација,
судство и школство. Веће се такође обавезало да ће организовати исхрану
војске, а да ће Влада, уз пуну сагласност бригадира Драг утина Ристића,
био у потпуности носилац власти и одл ука.
*

*

*

За пречанске Србе у Војводини, догађаји који су се смењивали из часа
у час, у временском период од средине септембра до почетка децембра
1918. године, били су прес удни за њихову даљу судбину. Они ће донети
и одговор на питање опстанка Срба у прадедовском имену и вери на про
стору Баната, Бачке и Барање, на почетку 20. столећа. То су добро знали
честити и правдољубиви родољуби и српски прваци, који су се окупили
у Српском народном одбору у Новом Саду, баш као и прваци у преко две
сто одбора/већа широм Војводине. Отуда, сматрајући да је дошао час када
без икаквог колебања и задршке треба гласно и слободно рећи име наро
да којем припадају и у којој држави желе да живе, новосадски Одбор је
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преко листова Српски лист и Слобода, али и бубњем на улицама и трго
вима, објавио сазив Народне скупштине Срба, Буњеваца и осталих Сло
вена у Новом Сад у за 25. новембар 1918. године. У тексту сазива је рече
но и то да је дошло „време да Срби, Буњевци и остали Словени у Бачкој,
Банат у и Барањи одл уче слободно, по својој вољи, којој држави желе да
припадну“. Такође, дата су обавезујућа правила и начин за избор посла
ника, који ће представљати своје бираче, односно политичке општине.
Право да учествују у избору посланик имали су сви пунолетни грађани
(изнад 20 година). На хиљад у душа бирао се један посланик. Први пут у
Војводини, поред мушкараца, и женама је дато право да учествују у по
литичком живот у.
По распис у, Српско народно веће у Великој Кикинди, у порти срп
ске цркве, је у два сата поподне, 22. новембра 1918. године, организовало
народни збор на коме се окупило мноштво света. Збор великокиндских
Срба и Српкиња је, као председник Извршног одбора Српског народног
већа, отворио Марко Богдан; записник је водио Светозар Удицки. Бог
дан је прочитао текст сазива и обавестио присутне да су Кикинђани били
у прилици да се о одржавању Народне скупштине информиш у пу тем
штампе, плаката и „по мештанком обичају“ путем добошара, који су се
оглашавали по улицама и трговима. По подацима месног парох ијског
звања, у граду је живело 15.977 православних душа, те се према томе бира
ју 16 посланика. На добијену реч, збору се обратио потпредседник Извр
шног одбора др Сава Путник, који је збору образложио „углављену листу“
посланика, која је утврђена и усаглашена на састанку Извршног одбора,
дан раније. Потом је председавајући позвао на гласање. Како није било
примедби за кандидате, нити других предлога, Богдан је зак ључио гла
сање са констатацијом да је збор једногласно одл учио да прих вати кан
дидате за посланике, односно њихове заменике, који ће представљати
Србе из Велике Кикинде на Народној скупштини, а то су: Сима Јовано
вић, др Сава Путник, Ђорђе Грујић, Славко Лаковић, др Жарко Јактић,
др Миливој Канђелац, Каменко Бранчић, Коста Јакшић, Милош Бандић,
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Светозар Удицки, Јоца Будишин, Коста Шевић, Мита Васић, Милан Вла
ховић, Аркадије Гајски и Пера Поповић; а заменици: Ника Милић, Ми
лош Рајков, Глоша Обрад Нед учинов, Гавра Будишин, Милан Мија Рај
ков, Милош Будишин, Чеда Веселинов, Пера Михајловић; и да ће, према
томе, изабраним лицима бити издата прописана пуномоћја.
Већ сутрадан изабрани посланици Срба из Велике Кикинде крену
ли су возом у Нови Сад, ради учествовања на припремним радњама за
Скупштину. Најпре у Градској кући, а потом и у великој сали Гранд хо
тела Мајер, тачно у 11 сати, 25. новембра 1918. године, прота Јован Хра
ниловић, као председавајући, отворио је Народну скупштину Срба Бу
њеваца и осталих Словена у Новом Сад у, где су посланици, међу којима
је био и Сава Путник, једнод ушно изгласали отцепљење Баната, Бачке и
Барање од Угарске и њихово прик ључење Краљевини Србији.
Скупштина је изабрала своје политичко тело, Велики народни са
вет, а он своју извршну власт, Народну управу за Банат, Бачку и Барању.
Тиме је вековни сан Срба и другог словенског становништва у војвођан
ским областима досањан, тј. постали су слободни и уједињењи са својом
истокрвном браћом. Др Сава Путник је на Скупштини био изабран за
члана Великог народног савета, а по уједињењу у Краљевину Срба, Хрвата
и Словенаца/Југославија (од 1929), постављен је за начелника Великокинд
ског среза. Од 1921. до 1939. године, био је судија и председник Касационог
суда у Новом Сад у (Дунавска бановина). Одликован је Орденом југосло
венске круне 2. степена (1934), и Орденом Светог Саве 2. и 3. степена.
Априлски рат и окупацију дочекао је у Петровград у. Упокојио се 19.
марта 1942. године и сахрањен је на православном гробљу.
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ЖИВКО Ж. ТЕРЗИН
(1871–1946)

З

ад рт и Бана ћан ин и Србенда Живко Ж. Терзин, пркос но је стајао
усп равно и под игн у те главе нас прам банатс ких кошава и аус тро
у гарских инстит уционалних стега према српском национу. Спада у ред
најзначајнијих личности Великог Бечкерека, a из доба присаједињења
Војводине Краљевини Србији 1918. године. У сутону Великог рата, у нај
турбулентнијем добу по српски народ у Угарској, ризикујући све што је
имао и стекао, одл учно се борио за право и правд у српског рода и у томе
је истрајавао све до ослобођења и уједињења Срба са обе стране Дунава,
Саве и Дрине, најпре 25. новембра, односно 1. децембра 1918. године.
*

*

*

Живко Ж. Терзин, поседник и трговац, рођен je 1871. године у Вели
кој Кикинди у Торонталској жу панији у Угарском дел у Аустро-Угарске
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Велики Бечкерек, Бегеј

монархије (од давнина и данас северни Банат). У родном граду је започео
школовање. Потом се преселио у Велики Бечкерек где је најпре шегрто
вао у трговини, а потом уписао и завршио Трговачку школ у. Током 1894.
године, у Главној улици отворио је своју трговачку радњу за продају тек
стилне робе. Оно што је било несвакидашње, на радњи је било име исписа
но српским језиком и ћириличким словима што је недвосмислено говори
ло о националним осећањима и политичким убеђењима младог Терзина.
Као школарац био је присталица омладинског покрета и учествовао
је у његовом деловању. Био је прис утан у јавном живот у Великог Бечке
река у коме су деловала бројна култ урна, доброчинска и просветна дру
штва. Друштва су, осим оног што им је стајало у основној делатности,
имала много важнији и значајнији циљ: окупљање, обједињавање и јача
ње националних осећања, чиме су се пречански Срби оду пирали инсти
туционалној асимилацији владајућих нација.
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Његова јавна делатност није остала незапа жена те је у јавном дис
курсу постао један од националних првака у Великом Бечкереку и средњем
Банат у уопште. Истовремено, био је запажен и код полицијских власти
које су паж љиво евидентирале и пратиле рад српских јавних личности.
Отуда, одмах након сарајевског атентата на аустроу гарског престолона
следника Франца Фердинанда, 28. јуна 1914. године, у општој хистерији
и бруталном обрачуну аустроу гарске власти према властитом народ у, у
овом случају српском народу и српским првацима, био је међу првим Срби
ма у Великом Бечкереку ухапшен под опт у жбом да је велеиздајник. На
монтираном суђењу, које је аустроу гарска држава плански и системски
спроводила, био је осуђен за велеиздају и потом попут хиљаде других не
виних Срба интерниран у горњу Угарску где је утамничен у логору Капу
вар код Братиславе. Током спровођења од железничке станице до логора,
колону интернираца каменовала је руља. Том приликом, Терзин је био
погођен са више каменица и задобио је озбиљне повреде те је однесен на
лечење. Током боравка у интернацији породица Терзина је била изложе
на полицијској присмотри и шиканирању.
Из логора Капувар отпуштен је средином 1918. године. Интернација
и утамничење нису сломили слободарски дух Живка Ж. Терзина, напро
тив. Вративши се из интернације у Велики Бечкерек, иако под полицијским
праћењем, присмотром и обавезом свакодневног јављања полицијским
властима, налазио је мог ућност да сту пи у контакт са дру гим српским
првацима који су били у град у, и то на тајним састанцима који су се кра
јем лета и почетком јесени одржавали током лит ургија у православним
црквама, као и на другим јавним местима, а ређе по кућама. На тим, иако
краткотрајним састанцима, бечкеречки прваци могли су на неки начин
да се договарају и размењују информације. Праћено је стање на фронтови
ма, у држави су се разматрали политички ставови. Значајне информаци
је о стању на фронтовима, поред штампе, доносили су Срби из Великог
Бечкерека и околине, који су били регрутовани у аусроу гарске јединице
и који су користили одс уства у родном град у. Ветар у леђа су им давали
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дога ђаји на фронтовима и стање у
самој Аусто-Угарској монархији где
се живело све теже, а незадовољство
код народа је бивало све израженије.
Велики преокрет у погледу ста
ња и расположења становништва у
Великом Бечкереку донела је вест да
је 15. септембра 1918. године српска
војска пробила Сол унски фронт и
да је аустоу гарска, бу гарска и не
мачка војска присиљена на повлаче
ње. Из дана у дан, стизале су вести
о напредовању српске војске и новим
пора зима аус тоу гарске и немачке
војске, да би вест о капит улацији и
изласку из рата Бугарске (29. септем
Ж. Ж. Терзин, Велика Кикинда
бар 1918) унела велику забринутост
код нес лов енс ког ста новн иш тва.
Аустроугарска војска, која је на фрон
ту трпела пораз за поразом и свакодневно одступала према својим грани
цама, проузруковала је незадовољство народа које је услед разних неста
шица ионако тешко живело. Кулминација незадовољства догодила се у
Будимпешти где је избила револуција. Названа је Револуција јесењих ружа,
по цвећу којим су се китили револ уционари, славећи побед у и нову Ма
ђарску у којој је мађарски народ односно Мађарско национално веће, са
грофом Карољијем на челу, извршило отцепљење од Хабзбуршке монар
хије и прогласило своју државу, Мађарску Народну Републику. Одмах за
тим, председник нове Мађарске гроф Карољи је преко својих присталица
почео широм државе, у градовима и другим политичким општинама, да
формира месна мађарска национална већа која су имала за циљ да сруше
стару власт и успоставе нову – демократску власт. У том процес у имали
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су намеру да привуку и укључе и Србе и друге народе који су живели у
бившој Угарској, обећавајући им више права и слобода, које су формули
сали у дванаест тачака.
У крајње напетој сит уацији у Великом Бечкереку, Андрија Васић и
Славко Жупански, као нају гледније српске јавне личности, били су по
звани од стране великобечкеречких мађарских демократских политичара
на састанак у вези са оснивањем месног Ма ђарског националног већа,
које би било одано грофу Карољију и које би спроводило његову полити
ку. Односно, новоосновано Мађарско национално веће у Великом Беч
кереку је треба ло да негира стару угарску локалну власт и осну је нову,
која ће у име будимпештанског Мађарског националног већа управљати
Торонталском жупанијом, односно Банатом. У тој новој управи, главну
реч би водили (и били у већини) Мађари и Немци док би народности, међу
њима и Срби, добили само по неко административно место у управи и
извесна обећања која се тичу побољшања њиховог стат уса.
По добијању позива за састанак у вези са оснивањем Мађарског на
ционалног већа, Андрија Васић и Славко Жупански су се састали ради
договора по том питању. Потп у но им је било јасно да нова обећања не
представљају гарант побољшања положаја Срба ни у новој Угарској, те
да је то још једна подвала у којој не желе да учествују. Обећана места у но
вој мађарској власти и лични бољитак су са гнушањем одбацили. Обоји
ца су сматрали да не треба да се упуштају у политичку сарадњу са онима
који су их до јуче ниподаштавали и злостављали, да не треба да се утапа
ју у Ма ђарско национално веће као представници Срба, већ да Срби у
Великом Бечкереку треба да оснују свој Народни одбор, који би заступао
српске интересе у Великом Бечкереку и Банату уопште, независно од Ма
ђарског националног већа. Стога су се одлучили на рискантан и одважан
корак који би ишао у правцу да се преду хитре супарници, Мађари и Нем
ци, и да се оснује Српски народни одбор у Великом Бечкереку, који би
водио српску политик у и борио се за ослобођење од туђинске угарске
власти и уједињење са матицом Србијом.
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У ток у раног препод нева 31.
октобра 1918. године, Васић и Жу
пански су мимо ока полицијске при
смотре, у порти Српске православне
црквене општине, успели да окупе
деветорицу великобечкеречких јав
них личности разних политичких
гледишта да би им изложили ново
насталу ситацију и свој план пово
дом тога. У црквеној порти нашли
су се, поред Андрије Васића и Слав
ка Жупанског, проте Драгутин Мо
јић и Жарко Стакић, Милан Радић,
Павле Паја Ристић, Светозар Иса
ковића, Јефта Вуков и Живојин Ж.
Терзин. Сабранима су излож или
Живко Терзин и Лепосава, рођ. Олћан
новонаста л у сит уа цију и решење
које се по њима састоји у „оснивању
Српског народног већа“, које треба да дел ује у интересима никог другог
до Срба. Предлог је једнод у шно прих ва ћен, а чланови Већа/Одбора су
постали сви прис утни.
У наредним данима у Одбор су такође примљени: Иван Богојевић,
Живојин Терзин, Пера Стајић, Јован Стефановић, Михаило Шипош, Ко
ста Ракић, Емил Јовановић, Пера Ту рински, Жива Јанка х идац, Ду шан
Радивојевић, Божа Јовановић, Пера Субић, др Милан Влајковић, Радивој
Дадић, Јован Крижанов, Ђока Ристић, Јован Бошковић, Паја Маринко
вић, Паја Милићев, Миливој Бугарски, Иван Савић, Стеван Козловачки,
Ниливоој Попов, Лазар Лехоћан, Иван Михајловић, Жива Коларов. Нико
ла Берберски, Коста Димитријевић, Миливој Мољац, Шандор Лујански,
др Милош Стакић, Никола Сувајџић, Душан Станков, Цветко Мађарев,
Богдан Живковић, Бранислав Стефановић, Јован Глигоровић, Коста Ћосић,
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Стеван Пиварски, Сава Радованчев, Богољуб Јанковић. Одбор се проши
ривао и даље.
Циљ оснивања Великобечкеречког одбора је био окупљање Срба око
заједничког циља ослобођења и уједињења кроз политичк у борбу. На
оснивачком састанку Одбора било је речи и о оснивању Српске народне
страже, чији чланови ће бити српски младићи и која ће оружаном силом
бити гарант деловања Народног одбора. То је био први основани српски
народни одбор/веће на територији Баната, Бачке и Барање. За првог пред
седника великобечкеречког Српског народног одбора је био изабран Андри
ја Васић, а за потпредседнике Славко Жупански и Живко Ж. Терзин. Истог
дана у предвечерње сате, Васић и Жупански су отишли на заказани са
станак поводом оснивања Мађарског националног већа, где су изјавили
да не могу да прихвате чланство у њему из разлога што великобечкеречки
Срби имају своје политичко тело Српски народни одбор, где су чланови.
Ове речи су затекле мађарске прваке, који нис у били кадри да на те речи
одреаг ују, те се нис у, иако је у њиховим рукама била војна и полицијска
власт, одважили да ухапсе Васића и Жупанског, нити друге чланове Срп
ског народног одбора, или да на било који начин науде како њима тако и
њиховим породицама. Таквом ставу челника Мађарског већа допринело
је то што је Моравска и Коњичка дивизија српске војске избила на обале
Дунава и сваки час се очекивало њихово форсирање реке и запоседање
Баната. Сутрадан по оснивању Српског народног одбора у Великом Беч
кереку, у црквеној порти где је заседао Народни одбор, пред главни стан
Народне страже, истакнута је српска тробојка. То је била прва српска на
родна застава у Великом Бечкереку. Потом су још две српске тробојке биле
истакнуте. Једна на кући Славка Жупанског, а друга на кући Живка Ж.
Терзина.
И поред хладног времена, Славко Жупански и Живко Ж. Терзин су
сели у путнички аутомобил кабриолет и кренули пут Новог Сада са на
мером да о догађајима у Великом Бечкереку, али и Темишвару и Вршцу,
где су такође основани Српки народни одбори/већа, обавесте новосадске
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српске прваке. Сусрели су се са Ја
шом Томићем и Митом Клицином
и указали им на потребу да се и у
Новом Саду оснује народни одбор,
које ће бити централно политичко
тело које ће организовати и „води
ти целокупни наш покрет у Војво
дини“. На наваљивање Славка Жу
панског и Живка Ж. Терзина, још
истог дана је одржан састанак у кан
целарији др Павласа. Поред Томи
ћа, Клицина и Павласа, проте Вељи
ћа, Мите Ђорђевића и других Жу
пански и Терзин су у једном дах у
описали драматичне догађаје у Ве
ликом Бечкереку и својим корацима.
На крају извештаја о дога ђајима у
Великом Бечкереку упитали су при
сутне шта чекају и што не предузи
мају ништа на том плану. На састан
Живко Терзин у банатској ношњи
ку је решено да се у Новом Сад у
осну је Српски народни одбор као
централно тело „за целу Војводину (сем Срема)“ што се и догодило већ 3.
новембра 1918. године.
У најскорије време по оснивању великобечкеречког Српског народ
ног одбора, Славко Жупански, Андрија Васић и Живко Ж. Терзин су по
кренули оснивање месних одбора/већа и српске стра же/гарде по сред
њем и горњем Банат у са циљем преузимања власти од угарске власти и
припреме дочека српске војске. Организовање месних одбора у средњем
и горњем Банат у су обављали зад у жени „официри“, који су вршили и
снабдевање основаних српских стража/гарда оружјем. Оснивање месних
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одбора по Банату подстакао је и позив новосадског Српског народног од
бора „Организујмо се хитно“. Штампани плакат са овим насловом раза
слат је у сва места по Банату, Бачкој и Барањи и подигао је на ноге све ро
дољубиво становништво. У раду на оснивању месних одбора по средњем
Банат у био је анга жован Живко Ж. Терзин. Као један од истакну тијих
српских првака и потпредседника месног Српског народног одбора уче
ствовао је у преузимању власти у Великом Бечкереку. Добрим планом и
жустром акцијом, која је изискивала велику храброст, у току једног дана
Српски народни одбор је освојио власт над свим кључним установама у
Великом Бечкереку. Нова угарска власт, на чијем чел у је стајало Мађар
ско национано веће, није имала ни храбрости, а ни адекватан одговор на
деловање Српског народног одбора, те је од тог часа па све до уласка срп
ске војске у Велики Бечкерек постојала двојна власт.
Са сазнањем да се јединице српске војске Моравске дивизије налазе
у Перлезу, а у рано пре подне 17. новембра 1918. године њихова претход
ница пред Великим Бечкереком, представници Српског народног одбора,
Славко Жупански и Живко Ж. Терзин, у пратњи српске народне страже
су отишли на железничку станицу ради дочека српске војске. За то време
у град у, Андрија Васић и други чланови Одбора су организовали њихов
дочек. Са железничке станице, колона на чијем чел у је био аутомобил у
којем су поред потп уковника Другог пука Моравске дивизије, Михајла
Ковачевића, били и Славко Жупански и Живко Ж. Терзин, упутила се ка
градском тргу и жупанијској згради. Колону су пратили коњаници и срп
ска народна стража са српским тробојкама и мноштво народа, који се на
радосну вест окупио око железничке станице. Улазак српске војске (Дру
ги пук, Моравске дивизије на челу са пуковником Драг утином Ристићем
и потпуковником Михајлом Ковачевићем) у Велики Бечкерек био је про
праћен силним одушевљењем Срба, који су се у великом броју окупили
испред жупанијске зграде. Зебње и страхови мађарског и немачког станов
ништва се нису обистиниле, јер није вршена одмазда (хапшења и убијања),
нити је пљачкана њихова имовине, како тада тако и потом. Напротив,
брзо је успостављен и одржан мир и ред у град у.
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Велики Бечкерек, Бегеј

Са доласком српске војске у Велики Бечкерек стара угарска власт
(Мађарско национално веће) је изг убила политички и управљачки ути
цај, те је Српски народни одбор сада са Славком Жупанским, председни
ком, и потпредседницима Андријом Васићем и Живком Ж. Терзином, уз
пуну сагласност пуковника Драг утина Ристића, био у потпуности носи
лац власти и одл ука.
На проглас новосадског Српског народног одбора о сазиву Народне
скупштине у Новом Сад у и избору посланика из политичких општина,
који је објављен у листовима Слобода и Српски глас (али и „бубњем и у
оба месна св. Храма“), Народни одбор у Великом Бечкереку сазвао је из
борну седницу свих становника Великог Бечкерека да се изјасне по том
питању. У народној великој двораним, сали жупаније у Великом Бечке
реку, 22. новембра 1918. године, у 9 сати пре подне, окупило се мноштво
света, српски пунолетни живаљ оба пола, који је имао право гласа. Избор
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ну седницу је водио Одбор за руковање избором. Пропозиције за избор
посланика и њихово ту мачење је најпре прочитао Славко Жу пански у
својству председника Српског народног одбора и председавајућег Збора.
Затим је тумачио значај и важност ове скупштине. По добијеној речи, је
реј Павле Миличев је прочитао имена кандидата: др Славко Жупански,
др Андрија Васић, прота Жарко Стакић, др Емил Гаврила, Живко Ж. Тер
зин. Бранко Н. Јовановић, Божа Јовановић, Сава Рада Јовановић и Жива
Анђелов. На свако прочитано име прис утно гра ђанство је једнод у шно
узвикивало „Живио!“. Пре но што је предложене кандидате прогласио
изабраним, Славко Жу пански је известио Збор да је великобечкеречки
Српски народни одбор на својој седници, која је одржана 6/19. новембра
1918. године, приликом претреса питања коме да се прик љу че Срби из
Баната? – донео следеће решење: Великокобечкеречки српски народни одбор
тежи и жели, да се ми припојимо Србији и тек после сједињења нашега са
Србијом нека се одлучи судбина Југославије.
*

*

*

У одређени дан, изабрани посланици Срба из Великог Бечкерека су
возом кренули пут Новог Сада на предстојећу Народну скупштину Срба,
Буњеваца и осталих Словена, где су 25. новембра 1918, у великој сали хо
тела Гранд Мајер, са осталим посланицима из Баната, Бачке и Барање од
лучивали у којој држави желе да живе. На Народној скупштини 757 при
сутних посланика, међу којима је био и Живко Ж. Терзин једнод ушно је
изгласано отцепљење Баната, Бачке и Барање од Угарске и њихово при
кључење Краљевини Србији. Скупштина је изабрала своје политичко тело,
Велики народни савет. Међу изабраним члановима Великог народног са
вета био је и Живко Ж. Терзин. Потом је Велики народни савет изабрао
своју извршну власт Народну управу за Банат, Бачку и Барању.
Тиме је вековни сан Срба и другог словенског становништва у вој
вођанским областима досањан, тј. постали су слободни и уједињењи са
својом истокрвном браћом са друге стране Дунава, Саве и Дрине.
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Терзини Богдан, Живко и Светозар

Одл уком од 4. децембра 1918. године, Народна управа на свим запо
седнутим територијама „узима сву власт у своје руке и о том обавешћује
све области“ и тиме васт народних одбора/већа по политичким општи
нама престаје. На седници Српског народног одбора у Великом Бечкере
ку та вест је обнародована 9. децембра 1918. године, када је Одбор после
39 дана деловања престао да постоји.
По уједињењу у заједничку државу 1. децембра 1918. године, Краљев
ство Срба, Хрвата и Словенаца/Југославија, Живко Ж. Терзин је учество
вао у јавном животу Великог Бечкерека/Петровграда. Као трговац, и при
вредник учествовао је у јачању привреде града и Баната уопште. Отуда
је током 1934. године био један од оснивача Хипотекарне банке у Вели
ком Бечкереку/Петровград у.
Током Другог светског рата и окупације живео је у Петровграду. Упо
којио се у Петровграду 1946. године, где је сахрањен на православном гробљу.
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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 (Austro-Hungarian 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 Tamiski
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 long-term 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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