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ОД СТРА НЕ УРЕД НИ ШТВА

Од сво га осни ва ња Те ми швар ски од бор Ма ти це срп ске уче ство вао је у 
ор га ни зо ва њу три за па же на ску па:

Окру гли сто: Дру штве не на у ке о Ср би ма у Ру му ни ји, у са рад њи са СА НУ, 
Бе о град, 26–27. апри ла 1991. го ди не. Под не та из ла га ња об ја вље на су у „Те-
ми швар ском збор ни ку” бр. 1, 1994.

Те мат ски скуп: Зна чај не лич но сти из Те ми шва ра, Ара да и дру гих ме ста 
да на шње Ру му ни је, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2–3. но вем бра 2000. го ди не. 
Под не та из ла га ња об ја вље на су у „Те ми швар ском збор ни ку” бр. 3, 2002.

Ме ђу на род ни на уч ни скуп: Сто го ди на зна чај них до га ђа ња за Ср бе у 
Ру му ни ји, у са рад њи са Са ве зом Ср ба у Ру му ни ји, Те ми швар, 2–3. но вем бра 
2018. го ди не.

Скуп је отво рио ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, 
го спо дин Вла дан Ву ко са вље вић. У рад ном де лу би ло је 17 уче сни ка: пет из 
Ср би је, је дан из Не мач ке, је да на ест из Ру му ни је (од то га два ру мун ске и 
је дан ма ђар ске на род но сти). Циљ ску па био је да се објек тив но са гле да ју: 
уче шће у рат ним зби ва њи ма, ми ров ни уго во ри, кон тро вер зе из вре ме на 
про ви зо ри ју ма, по сле ди це по Ср бе за те че не на те ри то ри ји Ру му ни је и њи хов 
да љи жи вот у но вој др жа ви.

Циљ ску па по стиг нут је у ве ли кој ме ри, ма да је, што ни је нео бич но, 
ди ску си ја из не дри ла низ про бле ма ко ји зах те ва ју на ста вак ис тра жи ва ња и 
мо жда но ви скуп са ме ђу на род ним и ви ше на ци о нал ним уче шћем. 

Пре у зи ма ју ћи тра ди ци ју, Уред ни штво се опре де ли ло за об ја вљи ва ње 
ра до ва са ово га ску па у одељ ку Сту ди је и члан ци „Те ми швар ско га збор ни ка” 
бр. 11, 2019.





ГО ВОР МИ НИ СТРА КУЛ ТУ РЕ И  
ИН ФОР МИ СА ЊА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ,  

ГО СПО ДИ НА ВЛА ДА НА ВУ КО СА ВЉЕ ВИ ЋА

Да ме и го спо до, по што ва ни до ма ћи ни, ува же ни су на род ни ци, 
Мо јим ко ле га ма из Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња и ме ни лич-

но за до вољ ство је што смо се на шли у ва шој за јед ни ци ов де и сма тра мо да 
кон так ти из ме ђу ма ти це и ди ја спо ре, ма да је ово ве о ма бли ска ди ја спо ра, 
мо ра ју да бу ду ин тен зив ни, и че сти, и ква ли тет ни, и све о бу хват ни. Мо жда 
је би ло пе ри о да ка да се тим пи та њи ма ни је по све ћи ва ла до вољ на па жња, из 
угла ма ти це, од но сно др жа ве Ср би је; би ло је успо на и па до ва у тим ак тив-
но сти ма и њи хо вом оби му. Ми слим да ће го ди не ко је су ис пред нас да ти 
до дат ни за мах и до дат не ви до ве ква ли тет не са рад ње у уна пре ђи ва њу по ло-
жа ја срп ске за јед ни це у оној ме ри ко ли ко то ма ти ца мо же да учи ни, а област 
кул ту ре је сва ка ко јед на од нај ва жни јих обла сти у ко ји ма се та вр ста де ло-
ва ња мо же оства ри ти. 

Те ма овог ску па је 100 го ди на круп них и кључ них до га ђа ња за Ср бе у 
Ру му ни ји и о то ме, на рав но, мо же мо да при ча мо. Ве ру јем да ће овај на уч ни 
скуп би ти при ли ка да се те ма и до дат но раз мо три. Мо же мо, да кле, при ча ти 
мно го. До га ђа ња је био ве лик број, она су би ла ја ке тек тон ске сна ге, да та ко 
ка жем, и оста ви ла су по сле ди це од ко јих су не ке ве о ма до бре, не ке су ма ло 
друк чи је, али на рав но, круп ни до га ђа ји под ра зу ме ва ју и по зи тив не и не га-
тив не ства ри. 

Ка да го во ри мо о по след њих 100 го ди на уна зад у исто ри ји срп ског на-
ро да на овом под руч ју и уоп ште, ове го ди не чи тав срп ски на род, где год да 
жи ви, да ли је то у ма ти ци или ди ја спо ри, од Ау стра ли је или Ка на де до Ру-
си је, Африч ке Ре пу бли ке, или Ла тин ске Аме ри ке, и где год има Ср ба – а има 
их сву где – сви се се ћа ју ве ли ке сто го ди шњи це од свр шет ка Пр вог свет ског 
ра та, или ка ко је он био на зи ван: Ве ли ког ра та. До то га тре нут ка, до по чет-
ка тра гич них до га ђа ја Ве ли ко га ра та, ни ка да срп ски на род ни је био су о чен 
са ве ћим и стра шни јим иза зо ви ма. По сле ди це и тра ге ди је Ве ли ко га ра та 
оста ви ле су не из бри си ве ожиљ ке на суд би ни на шег на ро да, и по не кад се 
мо же мо за пи та ти да ли смо ми уоп ште ус пе ли да се опо ра ви мо од тра гич них 
до га ђа ја Ве ли ко га ра та. По ги би ја то ли ко ве ли ког бро ја љу ди – обич но се 
на во ди тре ћи на или чак ви ше од то га му шког ста нов ни штва, а на рав но, то 
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стра да ње је об у хва ти ло и же не и де цу и по љо при вре ду и при вре ду и ин фра-
струк ту ру и гра до ве, и на чин жи во та и дру ге ства ри ко је про у ча ва ју раз ли-
чи те на у ке, али уда рац ко ји је срп ски на род та да до жи вео до вео је до дру гих 
по сле ди ца исто риј ских, ко је су на ста ле де це ни ја ма по сле окон ча ња ра та 
1918. го ди не. 

Да кле, оста је пи та ње да ли је на вод ни пред мет већ ду ге, ду ге ана ли зе, 
да ли су по сле ди це Ве ли ког ра та до ве ле до мо жда јед ног бр зо пле тог и па мет-
ног или не ко ли ко па мет них ује ди ња ва ња у ве ли ку др жа ву, јер по сле све га 
два де се так го ди на од окон ча ња Ве ли ко га ра та за де си ла нас је дру га ве ли ка 
тра ге ди ја, Дру ги свет ски рат. Пе ри од од 1914. до 1918. го ди не мо жда нај сли-
ко ви ти је опи су је на слов оне чу ве не исто ри о граф ске књи ге чу ве но га исто-
ри ча ра Сто ја на Но ва ко ви ћа: Вас крс др жа ве срп ске. Упра во та ко ти ду бо ки 
би блиј ски сим бо ли, пој мо ви Гол го та и су штин ски по јам хри шћан ске ре ли-
ги је Вас крс, је су оно што прак тич но од ра жа ва су штин ску сли ку оно га што 
је за де си ло срп ску др жа ву и срп ски на род. 

По сле Ви дов да на 1914. го ди не у Са ра је ву и атен та та Га ври ла Прин ци па 
на оку па то ра Бо сне Фран ца Фер ди нан да, чи тав наш на род се на шао пред 
прет њом уни ште ња, пот пу ног уни ште ња од моћ них екс пан зив них си ла, а 
на ро чи то део на ро да ко ји се на ла зио у сло бод ној де мо крат ској Ср би ји кра ља 
Пе тра Пр вог. На рав но, и на жа лост, за атен тат у Са ра је ву био је окри вљен цео 
на род, та ко да су жр тве па да ле и ми мо бој ног по ља, као та о ци, за то че ни ци 
ши ром та да шње Хаб збур шке мо нар хи је. Исто ри ја ни је мо жда у до вољ ној ме ри 
ра све тли ла ову вр сту угро жа ва ња и ову вр сту на си ља, ко ју је наш на род до-
жи вео на те ри то ри ји Хаб збур шке мо нар хи је и на ро чи то у Бо сни и Хер це го-
ви ни. То су би ли при ме ри ко је би исто ри ја Евро пе са жа ље њем и осе ћа њем 
ка ја ња, ве ру јем, тре ба ло да чу ва. Жр тве су би ле бес при мер не, али за нас по-
том ке оба ве зу ју ће ши ром це лог срп ског ет нич ког про сто ра. 

Пи та ти да нас – а та квих пи та ња има – да ли су би ле нео п ход не, зна чи 
еле мен тар но не по зна ва ње исто риј ског кон тек ста од пре сто ти нак го ди на. 
На рав но, Пр ви свет ски рат, од но сно Ве ли ки рат, на чи је се ћа ње обе ле жа ва мо 
све ове го ди не, је сте био кључ ни до га ђај у исто риј ском сми слу, али као и 
свим кључ ним до га ђа ји ма, ње му су прет хо ди ле број не исто риј ске при то ке, 
ко је се жу ду бо ко у про шлост, ка пи лар но су по ве за не, има ју ду бо ку, има ју 
ја ку сим бо лич ку и фак тич ку уве за ност. Рат ни је рат, не на ста је прак тич но 
ни кад сâм за се бе, као тре нут ни до га ђај, као по сле ди ца тре нут ног не спо ра-
зу ма; оно су су ко би из ме ђу ве ли ких си ла, ве ли ких и ма лих на ро да и та ко 
да ље, али – у сва ком слу ча ју – и ком пли ко ва на си ту а ци ја је до ка за ла да за-
пра во са мо по сто ја ње срп ске др жа ве, де мо крат ске срп ске др жа ве на Бал ка-
ну, не да ни је би ло у ин те ре су ве ли ких си ла из окру же ња, па ни оних ко је 
ни су из окру же ња (ту пре све га ми слим на Ве ли ку Бри та ни ју и на дру ге, на 
Ен гле ско кра љев ство), не го, јед но став но, би ли смо као на род али и као др жа-
ва – што је, мо жда, нај ва жни је за ову при чу – прак тич но, трн у оку из раз-
лич них раз ло га и ко но та ци ја. О то ме су на рав но на пи са не мно ге књи ге али 
оста је и да ље да се ис тра жу ју кон тек сти. Оно што мо же да се на пра ви као 
ре ла ци ја исто риј ског ис ку ства, мо жда опет на је дан при лич но го рак на чин 
али до ста об у хват но, спо ми ње и наш ве ли ки по ли хи стор, по кој ни ака де мик 
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Ми ло рад Ек ме чић. На са мом кра ју ње го ве књи ге ду гог кре та ња од кла ња до 
ора ња ко ја пред ста вља јед ну исто риј ску син те зу пр вог ре да, он то сво је ве-
ли ко де ло окон ча ва за бри ња ва ју ћом прог но зом и ка же: „Бу дућ ност гле да мо 
кроз та му”. Ако ве ли ки исто ри чар ко ји по зна је ду бо ке исто риј ске про це се 
ка у зал но сти и основ на обе леж ја те шко про мен љи вих по ли ти ка ве ли ких 
си ла, ако сво ју исто риј ску син те зу за вр ша ва ре чи ма: „Бу дућ ност гле да мо 
кроз та му”, те ре чи мо гу да иза зо ву на шу за бри ну тост, али би мо гле да и 
нас упо зо ре да, ба ве ћи се сво јим по сло ви ма, во ди мо ра чу на о ско ро не пр о-
мен љи вим век то ри ма си ла ко је ути чу на на ше по сто ја ње. На рав но, отр ца но 
је по не кад ре ћи веч ну исто риј ску ин кан та ци ју да је исто ри ја учи те љи ца жи-
во та, али то се, из гле да, ис по ста ви ло као ве ли ка, ве ли ка исти на. Ако из лек-
ци је сво је про шло сти ни смо ка дри да на у чи мо мо ти ве, узро ке, и раз ло ге за 
тра гич не до га ђа је ко ји су наш на род по га ђа ли, он да ће мо би ти су о че ни са суд-
би ном да бу де мо лош ђак исто ри је, а ло ши ђа ци исто ри је ве о ма ло ше про ла зе. 

Да кле, Ек ме чић ка же: „Бу дућ ност гле да мо кроз та му”. На кра ју дру го га 
свог де ла он ка же не што та ко ђе упо зо ра ва ју ће: „До кле год и по след ња све тлост 
срп ске де мо крат ске др жа ве бу де ти ња ла на Бал ка ну, на ши се не при ја те љи 
не ће сми ри ти за де це ни је, за ве ко ве”. Да кле, оста је да ви ди мо да ли ће мо 
ус пе ти да са чу ва мо, а ми то мо ра мо да учи ни мо, на рав но сви за јед но, сва ки на 
свој на чин и сво јим до при но сом, да ма ла све тлост срп ске де мо крат ске др жа-
ве на Бал ка ну осве тља ва и исто риј ски пут ге не ра ци ја ма ко је ће до ћи по сле 
нас, али да осве тља ва и те ка ко ге не ра ци је ко је су до ве ле до на ста ја ња та кве 
др жа ве. 

Да се вра тим, на крат ко са мо, на Ве ли ки рат. 
По сле атен та та у Са ра је ву на Ви дов дан зна ло се да ис цр пље ној Ср би ји, 

ис цр пље ној од два бал кан ска ра та, ни је би ло до но вог ра та и но вих су ко ба 
и то је би ло по след ње што је на ме ра ва ла да учи ни, али је гром ки уз вик на-
па да ча и агре со ра био да Ср би ја мо ра умре ти – Ser bien muss ster bien, и ви ше 
ни је би ло из бо ра. 

У осло бо ди лач ком ра ту, од но сно ра ту за сло бо ду, уче ству је срп ски на-
род и у та да шњој Ср би ји и из ван Ср би је. Вр ло до бро зна мо при ме ре на ших 
му че ни ка до бро во ља ца ко ји су до ла зи ли из руд ни ка Ин ди ја не, из Ге ри ја и 
дру гих гра до ва и ме ста у Се вер ној Аме ри ци, од ко јих су не ки сти за ли на 
фронт, бо ри ли се за сво ју зе мљу, а не ки су стра да ли на пу ту од Аме ри ке до 
Ср би је. Је дан од нај сим бо лич ни јих при ме ра то га све у куп ног уче ство ва ња 
срп ског на ро да, а по го то во оног из ди ја спо ре, је сте до ла зак де ве то ри це бра ће 
Ва ја ги ћа из Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, из око ли не Чи ка га – њих су, 
на рав но, од мах про зва ли Де вет Ју го ви ћа. Они су оста ви ли сво је по сло ве (не ки 
су за сно ва ли по ро ди це, не ки су би ли тек на по чет ку зре лог жи во та), и сва 
де ве то ри ца бра ће, за јед но са оцем, бродoм су до шли и ско ро сви су пре жи ве-
ли Пр ви свет ски рат. Ова де ве то ри ца бра ће до шли су из јед ног но вог све та – не 
мо гу да ка жем до бр ог све та, јер су се и та мо му чи ли тра же ћи сво ју суд би ну 
и сво је но во ог њи ште – чим су чу ли зов вој не тру бе из угро же не Ср би је, ко јој 
је пре ти ла пот пу на про паст. По хи та ли су без раз ми шља ња да бра не отаџ би ну 
из ко је су по те кли. Та квих при ме ра би ло је још. Да кле, пре тач но сто го ди на, 
1918, прак тич но вас кр сла – ода кле и онај на зив Гол го та и вас крс Ср би је – 
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срп ска вој ска уз по моћ са ве зни ка осло бо ди ла је та да шњу отаџ би ну, а и до-
спе ла у па нон ске пре де ле, где су Ср би ве ко ви ма жи ве ли под раз ли чи тим окол-
но сти ма и го ње ни вр ло хлад ним и гру бим ве тро ви ма исто ри је. Де та љи из 
тог жи во та и те исто ри је те ма су овог ску па и вр ло су до бро зна ни. 

Срп ска вој ска осло бо ди ла је и Те ми швар кра јем но вем бра 1918, ка да је 
до че ка на као осло бо ди лач ка вој ска. Био је то да шак сло бо де ду го о че ки ва не. 
По сле не ко ли ко ме се ци, сре ди ном на ред не 1919. го ди не, срп ска вој ска мир но 
је на пу сти ла овај град и Та ми шки Ба нат, на осно ву ме ђу на род них до го во ра 
ко ји су би ли по стиг ну ти у ми ру и би ли ове ре ни Три ја нон ским спо ра зу мом. 

Без об зи ра на оста нак у дру гој др жа ви, та да по чи ње не ка вр ста но ве 
епо хе за Ср бе у Ру му ни ји. При ја тељ ство две су сед не пра во слав не др жа ве 
би ло је осна же но и же нид бом кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа ру мун ском 
прин це зом Ма ри јом, ко ја је, тре ба то овом при ли ком ис та ћи, оста ла у то плом 
се ћа њу срп ског на ро да и о ко јој да нас пе ва јед на од нај леп ших срп ских пе са ма: 

Мо рем пло ви јед на ма ла бар ка
и у бар ци кра ља Пе тра мај ка.

Та пе сма је ушла у на род у ши ро ком оби му. Срп ски на род је ду бо ко 
по што вао и ува жа вао кра љи цу Ма ри ју, а она је на ту љу бав уз вра ћа ла сво јим 
са мо пре гор ним ра дом и до сто јан стве ним по на ша њем, до бр о твор ним де ло-
ва њем, укуп ном еле ган ци јом ду ха, та ко да су и при ја тељ ство и исто риј ска 
бли скост два на ро да на је дан сим бо ли чан на чин у то вре ме окон ча ни и јед ним 
бра ком ко ји је у по ли тич ком и исто риј ском сми слу имао до бре по сле ди це. 

Без об зи ра на то што су оста ли ма њи на, Ср би у Ру му ни ји на ста ви ли 
су да жи ве у при ја тељ ској зе мљи уз, на рав но, стал ну бор бу и од у пи ра ње по-
не кад и при род ним ду гим про це си ма, ду гим про це си ма аси ми ла ци је, ко ја 
не мо ра увек да бу де во ђе на ло шим мо ти ви ма, већ пу ки про ток вре ме на ути-
че на то да се та кви про це си од ви ја ју. То ни је слу чај са мо са срп ским на ро дом, 
не го и са дру гим на ро ди ма, али и срп ска за јед ни ца тре ба да одр жи свој на ци-
о нал ни иден ти тет, од свог је зи ка па све до очу ва ња на ци о нал них уста но ва. 
Та кав тренд, та кав на пор тра је и да ље, без об зи ра на оп шту де по пу ла ци о ну 
си ту а ци ју ко ја ни је јед но став на и ни је ла ка и пред ста вља та ко ђе плод раз ли-
чи тих исто риј ских окол но сти, али та квом на по ру срп ске за јед ни це у Ру му-
ни ји, а и дру где, др жа ва Ср би ја тре ба још ви ше да по мог не. Ми ни ста р ство 
кул ту ре и ин фор ми са ња вр ло је агил но по че ло да де лу је у по след ње две 
го ди не ка јед ној ак тив ној кул тур ној по ли ти ци. По на шем схва та њу, кул ту ра 
је сте основ на ре ка ко ја те че ис под свих по ли тич ких вар ни ча вих до га ђа ја ко је 
при ме ћу је мо за вре ме свог жи во та или ко је учи мо у исто ри ји, али кул ту ра 
схва ће на у свом нај ши рем из ра зу и као је зик, и као исто ри ја, и као ре ли ги ја, 
и као ме та фи зи ка, и као фи ло зо фи ја, и као оби чај, и као ве ро ва ња и, на рав-
но, по врх то га, као умет ност ко ја се ства ра, за пра во је сте осно ва, осо бе ност 
и ви тал ност јед ног на ро да. Пре ма то ме, оно на сле ђе ко је смо до би ли од пре-
да ка у кул тур ном сми слу, а то су и уста но ве и тра ди ци је, има ве лик зна чај, 
за и ста ве лик зна чај за чи тав срп ски на род. 

Ве ли ки су зна чај и уло га Срп ске пра во слав не цр кве ко ја је ус пе ла, у по-
ме те ним ви хо ри ма исто ри је, у на ро ду без ин сти ту ци ја, без ве ли ких шко ла, 
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ту и та мо са из у зе ци ма чак и без ве ћег бро ја пи сме ног све штен ства, али је 
ус пе ла, не гу ју ћи то плу, јед но став ну пра во слав ну ве ру, у јед но став ној, у сво-
јој ре ли гиј ској ис ко но сти, да на род са чу ва на по вр ши ни исто ри је, да ју ћи му 
на ду, да ју ћи му си гур ност, да ју ћи му уте ху. Исто ри ја Срп ске пра во слав не 
цр кве по ве за на је са исто ри јом срп ског на ро да и део без ко јег на ша исто ри ја 
је два да би по сто ја ла она ква ка кву је по зна је мо. 

Да кле, Ми ни ста р ство кул ту ре се тру ди и тру ди ће се још ви ше у пе ри-
о ду ко ји је ис пред нас да где год жи ви срп ски на род – а на ро чи то ов де, на 
овом про сто ру где смо бли зу, ве о ма бли зу – сна жно по ма же прин ци пе очу-
ва ња на ци о нал ног иден ти те та, да по ма же очу ва ње кул ту ре го во ра, је зич ке 
кул ту ре, кроз пре да ва ња, књи ге, кроз по ве за ност са лек тор ским ка те дра ма, 
и та ко да ље. Има ту мно го по сла ко ји тре ба да се ура ди, али, у сва ком слу-
ча ју, ми чвр сто ве ру је мо да су упра во кул тур ни из раз и кул тур на ви тал ност 
јед ног на ро да оно што га чи ни одр жи вим. Ка да због исто риј ских до га ђа ја 
до ђе до „то пље ња”, ми мо же мо то да на зо ве мо раз ли чи тим из ра зи ма, ка да 
до ђе до „то пље ња” то га основ ног кул тур ног је згра и ње го вог пре та па ња у 
дру ге фор ме, он да су по треб не, на жа лост, нај ви ше јед на до две ге не ра ци је 
па да на род по сте пе но, али све бр же и бр же, гу би свој на ци о нал ни иден ти тет 
и по ста је не ко дру ги. На рав но, ти про це си ни су до бри, ми ће мо учи ни ти све 
ко ли ко мо же мо да се они по ме ре у не ком дру гом прав цу. 

Дру гим ре чи ма, по след њих сто го ди на зна чај них до га ђа ја, два ве ли ка 
ра та, иза зо ви то та ли тар них иде о ло ги ја ко ји су за де си ли и суд би ну зе мље 
до ма ћи на, Ру му ни је, у јед ном ма ло уз ви то пе ре ни јем ви ду и Ср би ју, од но сно 
Ју го сла ви ју, та ко ђе су до не ли сво је по сле ди це; оне су број не, оне су пред мет 
на уч них про у ча ва ња. Да се вра тим на по че так при че, пи та ње је, да кле, шта 
су све по сле ди це Пр вог свет ског ра та, од но сно Ве ли ког ра та. То ни је са мо 
огром на тра ге ди ја у гу бит ку људ ских жи во та и јед на исто риј ска тра у ма од 
ко је се ге не ра ци је не мо гу опо ра ви ти. Ти до га ђа ји ути ца ли су и на Ср би ју, 
и на Ру му ни ју, и на дру ге на ро де на Бал кан ском по лу о стр ву и у овом де лу 
све та, и на про ме ну јед не по ли тич ке и исто риј ске све сти, на из ве сна лу та ња, 
на из ве сне круп не исто риј ске не до у ми це и опо ра вак од Ве ли ког ра та. Та ко 
на кра ју ис па да, у ве ли ком, јед ном исто риј ском фи на лу ХХ ве ка, за пра во је 
рат ко ји се још ду го по сле ње го вог зва нич ног окон ча ња ни је за вр шио. Ве ли ки 
рат је по чео 1914. и, на рав но, то је би ла већ дру га де це ни ја XX ве ка, хро но-
ло шки, чи сто да тум ски, исто риј ски гле да но, али мно ги ве ли ки исто ри ча ри 
у Евро пи и у све ту сма тра ју да се тек 1918. за вр шио XIX век, у јед ном ду бо-
ком исто риј ском сми слу, да су го ди не ко је ми по зна је мо као хро но ло ги ја за-
пра во по треб не за озна ча ва ње про те ка вре ме на, а кад је реч о круп ним исто-
риј ским про це си ма, о од но си ма из ме ђу др жа ва, о кул тур ним иде ја ма, о 
кул тур ним обра сци ма, о све му дру гом што чи ни др жа ве у јед ном исто риј-
ском тре нут ку, за пра во та ко ђе ве ли ки XIX век је окон чан стра шним су ко бом 
и за вр шен 1918. ка да је но во до ба или ХХ век осва нуо.

Оста је да се ви ди, ми те шко да нас мо же мо да про це ни мо да ли се за вр шио 
ХХ век, иа ко смо да нас у 2018. го ди ни, а то мо же мо – сва ко ће има ти свој за-
кљу чак – да ви ди мо про у ча ва ју ћи окол но сти, да ли су пре ста ле да де лу ју све 
оне за ра зне и по губ не си ле. На рав но, би ло је ту и до брих век то ра и до брих 
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прин ци па, али да ли је ХХ век ис цр пео сво ју инер ци о ну исто риј ску си лу и 
да ли се да нас на ла зи мо на об зор ју јед но га то ли ко ду го че ка ног – до ду ше, у 
исто ри ји је увек би ло за ми шља но и са ња ло се о том до бу – оп штег про спе-
ри те та, где ће на у ка да учи ни жи вот нор мал ни јим и бо љим и ква ли тет ни јим, 
и где ће све оне не до у ми це при пи са не вар вар ским или агре сив ним скло но-
сти ма на ро да или по је ди на ца јед но став но раз во јем на у ке и тех ни ке и дру гих 
ди сци пли на на уч них, од ве сти чо ве чан ство у јед но до ба ре ла тив ног бла го-
ста ња. Пи та ње је да ли се ра ди о исто риј ској за блу ди или има мо пра во на 
та ква оче ки ва ња. 

На да мо се да оп ти ми зам ни је са свим пре те ран, али, с дру ге стра не, 
по у че ни ве ли ким исто риј ским ис ку стви ма, ка да по гле да мо ону исто риј ску 
стра ну срп ског на ро да ко ја је иза нас, има мо и те ка ко ве лик број зна ко ва 
по крај пу та ко ји, уко ли ко их до бро про чи та мо, осве тља ва ју не са мо пу те ве 
ко ји су нас до ве ли до ове тач ке, не го и онај пут, и оне пу те ве ко ји се на ла зе 
ис пред нас. 

Срп ски на род да нас се на ла зи, не ми слим са мо у Ру му ни ји, срп ски на-
род у ма ти ци, у Бо сни и Хер це го ви ни, срп ски на род на, ка ко се то ка же, 
це лом пост ју го сло вен ском про сто ру па и дру где, на ла зи се на рав но, као и 
обич но. Ми ми сли мо, за то што ми жи ви мо да нас, да су да на шњи тре ну ци 
те шки или да су пре пу ни иза зо ва где је исто ри ја ре ла тив но не пра вед на, али, 
уз не ке из у зет ке, ма да ми то не мо же мо пре ци зно да утвр ди мо, пи та ње је ко 
је од на ших пре да ка сто ти на ма го ди на уна зад, где год је Ср бин жи вео, имао 
јед ну ге не ра ци ју ми ра, бла го ста ња, про спе ри те та и успе ха на свим по љи ма! 
Ако је то исто риј ски усуд, или као што нам пе сник ка же да је суд би на чо-
ве ко ва тр ка цр них и бе лих ко ња, да не ки пут пред ња че бе ли, не ки пут цр ни, 
и та тр ка тра је до окон ча ња не ког про це са, он да мо ра мо јед но став но да се 
на вик не мо да пам ти мо сво ју исто ри ју, не гу је мо сво ју кул ту ру, не гу је мо свој 
је зик, и на тај на чин би ва мо ка дри да се су о чи мо са исто риј ским до га ђа ји ма 
ко ји до ла зе. 

У Ср би ји је од не дав но по че ла јед на оштра по ле ми ка, што исто сли ко ви-
то го во ри, а ве за на је и за бив ство ва ње од но сно оп ста нак срп ске за јед ни це 
ов де, при ча о осна жи ва њу упо тре бе ћи ри ли це као ма тич ног и основ ног пи сма 
срп ског је зи ка. На рав но, овај пред лог по сле Дру гог свет ског ра та оста вио је 
сво је тра го ве, и да нас јед но став но по ми ња ње по треб них до дат них ме ра за 
очу ва ње је зи ка и пи сма иза зи ва, мо жда не чу ђе ње, мо жда не та ко ма ле от по-
ре. Али упра во за то ми сма тра мо да ће Ми ни стар ство кул ту ре и вла да Ре-
пу бли ке Ср би је би ти ис трај ни у на по ри ма у не го ва њу тих иден ти тет ских 
пи та ња, ме ђу ко ји ма не го ва ње свог је зи ка и свог пи сма јед но став но не сме да 
бу де ста вље но под знак пи та ња; па с тим у ве зи, у ва шој за јед ни ци ов де ми 
смо спрем ни да на би ло ко ји на чин по мог не мо да се та ква свест и код де ла 
на шег на ро да ов де по ве ћа ва кроз прак тич ну упо тре бу. 

Ћи ри ли цу ни ко зва нич но не угро жа ва, али дух вре ме на, Ze it ge ist, та кав 
је да је ла ти ни ца по ста ла уни вер зал но пи смо, гло бал но пи смо, пи смо тр го-
ви не, ме ди ја и ма сов не кул ту ре, та ко да пу ким про то ком вре ме на ћи ри ли ца је 
би ва ла све ма ње у упо тре би, а пи смо је сте оно ли ко жи во ко ли ко се ко ри сти. 
Пре ма то ме, ако ми зна ме ње и на сле ђе сво јих пре да ка, јед но прак тич но је дин-
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стве но фо нет ско пи смо, не бу де мо чу ва ли, не са мо као прак ти чан из раз сво је 
пи сме но сти не го као јед но кул тур но бла го ко је смо до би ли на дар од ге не ра-
ци ја ко је су жи ве ле пре нас, он да је пи та ње шта ће мо пре да ти ге не ра ци ја ма 
ко је до ла зе по сле нас. Јер основ ни по сту лат сва ке ра зум не кул тур не по ли-
ти ке је да очу ва кул тур но на сле ђе ко је је до би је но и ко је је пре да то, да га 
са чу ва, да кле, да га уна пре ди за нај ве ће кул тур не из ра зе сво је ге не ра ци је и 
свог вре ме на, и да га та ко уна пре ђе ног и очу ва ног пре да на ко ри шће ње ге не-
ра ци ја ма ко је до ла зе по сле. 

Пре ма то ме, сто го ди на исто ри је Ве ли ког ра та, да по ла ко за вр шим, од 
Ве ли ког ра та, за пра во је су сто ти ну го ди на јед ног, ка ко бих ре као, раз ви је ног 
исто риј ског пер га мен та на ко јем су упи са ни и по ру ке, и ис ку ства, и упут ства 
за то ка ко де ло ва ти и ка ко жи ве ти, и на ко јим прин ци пи ма се сна ла зи ти у 
вре ме ну ко је је ис пред нас. Да ли ће мо све по ру ке с тог исто риј ског пе р га мен-
та, од ко јих су не ке ис пи са не кр вљу, не ке ра зу мом, не ке та лен том, не ке ге-
ни јем, не ке ве ром, а не ке и на дом, ус пе ти до кра ја до про чи та мо, раз у ме мо, 
де ши фру је мо и упо тре би мо, је сте мо жда је дан од нај ве ћих за да та ка на шег 
на ро да, где год он да жи ви. 

CUVÂNTUL DE SA LUT AL MI NI STRU LUI CUL TU RII ȘI INFORMĂRII  
RE PU BLI CII SER BIA, DOM NUL VLA DAN VU KO SA VLJE VIĆ

Vla dan Vu ko sa vlje vić

Re zu mat

În cuvântul său de sa lut mi ni strul Vla dan Vu ko sa vlje vić s-a re fe rit pe larg la si tuația  
Ser bi ei di na in te de dec lanșarea Pri mu lui Război Mon dial, la ca u ze le războiului și la po ziția  
ma ri lor pu te ri ale vre mii față de însăși exi stența sta tu lui sârb din Bal ca ni, la efec te le 
de va sta to a re pe ca re asu pra Ser bi ei și po po ru lui sârb le-a avut războiul, în ca re a pi e rit o 
tre i me din po pu lația  țării, fi ind ex ter mi nată și o ma re par te a et ni ci lor sârbi din Bo snia 
și Herțego vi na și din al te pro vin cii lo cu i te de sârbi, cetățeni ai Im pe riul Hab sbu r gic. 

Este, de a se me nea, relevată par ti ci pa rea ca vo lun ta ri în ar ma ta sârbă a et ni ci lor 
sârbi, imi granți din Sta te le Uni te și din al te țări ale lu mii.

Cu pri vi re la re zul ta tul Ma re lui Război pen tru Ser bia, vor bi to rul citează un isto ric 
sârb con form căruia pe ri o a da 1914–1918 po a te fi caracterizată drept “Gol go ta și învierea 
Ser bi ei”. Sta rea de pa ce, însă, nu a du rat mult. După două de ce nii a început Al Do i lea Război 
Mon dial. Sintetizând urmările pen tru Ser bia după ce le două con fla grații mon di a le, au to rul 
concluzionează: “Dacă, din lecția pro pri u lui no stru tre cut, nu vom fi în sta re să de slușim  
ca u ze le eve ni men te lor tra gi ce ca re s-au abătut asu pra po po rul no stru, atun ci vom fi con frun tați 
cu de sti nul de a rămâne un elev slab al is to ri ei, iar ele vii sla bi ai is to ri ei vor pătimi me reu.” 

Cu re fe ri re la bu ne le re laţii  româno-sârbe după Pri mul Război Mon dial, sunt amin ti te, 
prin tre al te le, legăturile de fa mi lie din tre ce le două di na stii dom ni to a re, Ka ra đo r đe vić și 
Ho hen zol lern, prin căsătoria re ge lui Ale xan dru cu prin ci pe sa Ma ria. 

Pri vind si tuația  minorității sârbe din România după Pri mul Război mon dial, se 
menționează fap tul că, ex ceptând pe ri o a da re gi mu ri lor to ta li ta re, ea trăiește într-un stat 
pri e ten, păstrâdu-și iden ti ta tea națională prin cul ti va rea lim bii sărbe, a da ti ni lor și obi ce u ri lor, 
prin păstrarea in sti tuții lor pro prii – șco li și bi se ri ci. În acest sens, Mi ni ste rul cul tu rii al 
Ser bi ei va aco r da spri ji nul ne ce sar pen tru păstrarea identității națio na le a tu tu ror sârbilor 
din di a spo ra.
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THE WEL CO MING AD DRESS OF THE MI NI STER OF CUL TU RE  
AND IN FOR MA TION OF THE RE PU BLIC OF SER BIA,  

MR. VLA DAN VU KO SA VLJE VIĆ

Vla dan Vu ko sa vlje vić

Sum mary

In his wel co ming ad dress, Mr. Vu ko sa vlje vić ma de ex ten si ve re fe ren ce to the si tu-
a tion of Ser bia on the eve of the out bre ak of the First World War and to the po si ti ons of 
gre at Eu ro pean po wers to wards the very exi sten ce of the Ser bian sta te in the Bal kans, to 
the de va sta ting ef fect of the war on the Ser bian pe o ple, which lost a third of its po pu la tion, 
whi le in ad di tion a con si de ra ble part of et hnic Serbs in Bo snia-Her ze go vi na and in ot her 
parts of the Hab sbu rg Em pi re we re kil led. He al so po in ted out the pa r ti ci pa tion, as vo lun te ers 
in the Ser bian army, of et hnic Serbs ar ri ved from the Uni ted Sta tes and from ot her co un tri es 
ac ross the world.

As to the out co me of the First World War for Ser bia, he qu o ted a Ser bian hi sto rian 
saying that the years 1914–1918 co uld be de scri bed as the Gol got ha and the re sur rec tion 
of Ser bia. Ho we ver, the sta te of pe a ce did not last too long: two de ca des la ter, the Se cond 
World War ca me. Synthe si zing the con se qu en ces of the two world wars for Ser bia, the 
sa me hi sto rian con clu ded: „If from the les sons from our past we are not able to di scern 
the ca u ses of the tra gic events which be fell our pe o ple, we will ha ve the de stiny of po or 
pu pils of hi story, who se suf fe rings are li kely to go on en dlessly”.

With re fe ren ce to the good mu tual re la ti on ships af ter the First World War, the mi-
ni ster evo ked in his ad dress the fa mily links of the re ig ning dyna sti es, Ka ra đor đe vić and 
Ho hen zol lern, ina u gu ra ted by the ma r ri a ge of King Ale xan der and Prin cess Ma ria. Re-
gar ding the Serb mi no rity in Ro ma nia af ter the First World War, he sta ted that, ex cept 
the years of to ta li ta rian re gi mes, it has li ved in a fri endly co un try, pre ser ving its na ti o nal 
iden tity thro ugh the cul ti va tion of its lan gu a ge, tra di ti ons and cul tu re, of its edu ca ti o nal 
and ec cle si a sti cal in sti tu ti ons. Along the se li nes, the Mi ni stry of Cul tu re of Ser bia will 
ke ep on pro vi ding the ne ces sary sup port to the pre ser va tion of the na ti o nal iden tity of all 
Serbs li ving in the di a spo ra.
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СР БИ ЈА У МЕ ЂУ НА РОД НИМ ОД НО СИ МА  
ОД БЕР ЛИН СКОГ КОН ГРЕ СА ДО ПО ЧЕТ КА  

ПР ВОГ СВЕТ СКОГ РА ТА*

Ве ли ке си ле су кра јем XIX ве ка пом но пра ти ле по кре те бал кан ских 
на ро да за осло бо ђе ње од тур ске вла сти, њи хо ву на ци о нал ну еман ци па ци ју 
и ства ра ње не за ви сних др жа ва. У та квим усло ви ма 1875. го ди не из био је хер-
це го вач ки, а за тим и бо сан ски уста нак хри шћан ског ста нов ни штва про тив 
тур ске вла да ви не ко ји је ужи вао по др шку Ср би је и Цр не Го ре. 

Ау стро у гар ска је срп ски на ци о нал ни по крет упе рен про тив Тур ске ви-
де ла као прет њу оп стан ку Хаб збур шке мо нар хи је. Њој је од го ва ра ло очу ва ње 

* Текст је настао као приказ уводног дела рукописа монографије Србија у Првом светском рату 
1914–1918, улога и допринос Србије у победи савезника, коју је припремила група аутора: проф. др 
Во јислав Суботић, амбасадор Милисав Паић, проф. др Слободан Ђукић, проф. др Ми лоје Пршић, 
проф. др Мирјана Зорић, др Душица Бојић, мр Сава Станковић, мр Владан Тадић, Јово Пејин и Лука 
Николић, у Београду 2014. године. Уводни део поменуте монографије на научно исто ријском скупу 
„100 година крупних догађаја за Србе у Румунији”, одржаном од 3. до 5. новембра 2018. године, пре-
зентовао је један од коаутора, др Владан Тадић, генерални конзул Ре публике Србије у Темишвару.

Долазак руских добровољаца, учесника у херцеговачком устанку против Турске  
1876. године, у Смедерево
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ин те гри те та Ото ман ске им пе ри је и за др жа ва ње под ње ном вла шћу Ру му на 
и Ју жних Сло ве на. Из тих раз ло га је Беч, по из би ја њу хер це го вач ког устан ка, 
оба ве стио Пор ту да га сма тра уну тра шњом ства ри Тур ске. 

У ме ђу вре ме ну, си ту а ци ја на Бал ка ну се да ље ком пли ко ва ла, Ен гле ска је 
пред ло жи ла Ру си ји ком про мис у по гле ду Тур ске, што је уро ди ло Лон дон ским 
про то ко лом од 31. мар та 1877, ко ји је Пор та од ба ци ла, због че га је Ру си ја 24. 
апри ла 1877. об ја ви ла рат Тур ској, у ко ме је ру ска вој ска од не ла бр зу по бе ду. 
Рат је окон чан пот пи си ва њем ми ров ног спо ра зу ма у Сан Сте фа ну, 3. мар та 
1878. го ди не.

Бер лин ски кон грес

У ци љу раз ре ша ва ња си ту а ци је на ста ле по сле хер це го вач ког устан ка 
и за вр шет ка ру ско-тур ског ра та и пре у ре ђе ња бал кан ског про сто ра сход но 
ин те ре си ма за ин те ре со ва них ве ли ких си ла, од 13. ју на до 13. ју ла 1878. одр-
жан је Бер лин ски кон грес, ко јим је пред се да вао не мач ки кан це лар Би змарк.

Пред став ни ци бал кан ских зе ма ља при су ство ва ли су кон гре су, али не 
као пу но прав ни чла но ви. Би змарк се пре ма њи ма и Тур ској по на шао са не-
скри ве ним пре зи ром. Ау стро у гар ска оку па ци ја Бо сне и Хер це го ви не ни је 
на и шла на озбиљ ни је про ти вље ње пу но прав них уче сни ца Кон гре са. Тур ска 
је про те сто ва ла, а њен глас ни је био узет у об зир. 

Ар тур Л. Фрин гам, про фе сор са Универзит етa Прин стон, y свом ра ду 
„При руч ник чињеницa о ра ту и про бле ми ми ра”, об ја вље ном 1918. го ди не, 

у ве зи са Бер лин ским кон гре сом 
на во ди сле де ће оце не: 

Ру си ја је 1877. на па ла Тур ску 
да би се осве ти ла за масaкр над Бу-
га ри ма и оства ри ла свој сан осва ја-
ња Кон стан ти но по ља и тиме се би 
и свим Сло ве ни ма омо гу ћи ла отва-
ра ња ве ли ког во де ног пута кроз 
Дар да не ле. Али Не мач ка и Ау стри-
ја су се удру жи ле да от му пло до ве 
по бе де од Ру си је на Бер лин ском 
кон гре су 1878. го ди не. Тај уго вор 
об но вио је моћ Тур ске, али је ста-
вио под ау стриј ску кон тро лу две 
ва жне про вин ци је – Бо сну и Хер-
це го ви ну, иа ко су њи хо ви ста нов-
ни ци би ли срп ски Сло ве ни, ко ји су 
се жуч но су прот ста вља ли ау стриј-
ској вла сти и же ле ли да се ује ди не 
са Ср би јом. При зна те су че ти ри не-
за ви сне бал кан ске др жа ве: Ср би ја, Ото фон Бизмарк, немачки канцелар (1871–1890)
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Бу гар ска, Ру му ни ја, Грч ка и по ред њих си ћу шна Цр на Го ра: али је са мо јед на 
од њих има ла кра ља свог по ре кла, а ње на териториja је би ла сме ште на уну тар 
раз о ча ра ва ју ће уских гра ни ца и без из ла за на мо ре. План је био да се Бу гар-
ска, Ру му ни ја и Грч ка под ве ду под не мач ки ути цај пу тем вла да ра не мач ке 
кр ви или срод ства. Алек сан дер Ба тен бе рг је био по слат да вла да Бу гар ском. 
Хоен цо лерн је био краљ Ру му ни је, а крун ски принц Грч ке, по сле обу ке у 
Не мач кој оже нио се 1889. са прин це зом Со фи јом, Кај зе ро вом се стром.

По сле 1878. го ди не, ве ћи на ве ли ких си ла је сма тра ла да се Ср би ја на-
ла зи у ау стро у гар ској ин те ре сној зо ни на Бал ка ну. Ру ска де ле га ци ја је на 
Бер лин ском кон гре су отво ре но пре не ла став срп ском ми ни стру ино стра них 
де ла, Јо ва ну Ри сти ћу, да Ср би ја тре ба да из на ђе спо ра зум но ре ше ње са Ау стро-
у гар ском и да се на Кон гре су уз др жи од ко ра ка ко ји би мо гли да се ту ма че 
као осу да ау стро у гар ских зах те ва, ко ји су се ти ца ли те ри то ри јал ног и по ли-
тич ког пре у ре ђе ња Бал ка на.

Уско ро по сле Бер лин ског кон гре са 1878, усле ди ле су не мач ко-ру ске 
по ли тич ке, еко ном ске и тр го вин ске тр за ви це, што је ишло у при лог Би змар-
ко вој по ли ти ци учвр шће ња са рад ње са Ау стр о у гар ском. Та са рад ња је би ла 
по твр ђе на спо ра зу мом од 7. ок то бра 1879. ко ји је био упе рен про тив Ру си је. 
Две го ди не на кон што су Не мач ка и Ау стро у гар ска пот пи са ле спо ра зум о Двој-
ном са ве зу, Кра ље ви на Ита ли ја ушла је у Трој ни са вез (1881). Под усло ви ма 
тог спо ра зу ма, Не мач ка и Ау стро у гар ска обе ћа ле су по моћ Ита ли ји у слу ча ју 
да је Фран цу ска на пад не, и обрат но – Ита ли ја је би ла оба ве зна да по мог не 
у слу ча ју да Фран цу ска об ја ви рат Ау стро у гар ској или Не мач кој, или обе ма.

Италијански краљ Виторио Емануел III и аустроугарски цар Фрања Јосиф
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Ства ра ње Трој ног са ве за мно ги 
исто ри ча ри озна ча ва ју по чет ком фор-
ми ра ња вој них ко а ли ци ја ко је су се су-
ко би ле у Пр вом свет ском ра ту. 

Сре ди ном осам де се тих го ди на 
XIX ве ка те жи ште свет ских зби ва ња 
по но во пре ла зи из Афри ке и сред ње 
Ази је у Евро пу. Ау стро у гар ска је во ди-
ла бор бу про тив ру ског ути ца ја у Бу-
гар ској. По се бан ру ско-ау стро у гар ски 
су коб из био је око град ње же ле зни ца 
у Бу гар ској. Ру си ја је би ла за ин те ре со-
ва на за из град њу пру ге од Ду на ва пре-
ма ју гу, док је Беч био за ин те ре со ван за 
што ско ри ји за вр ше так пру ге Беч –Бео-
град –Со фи ја –И стан бул. Ау стро у гар ска 
је 1880. пот пи са ла спо ра зум са Ср би јом 
о из град њи пру ге до бу гар ске гра ни це, 
а 1883. са Бу гар ском и Тур ском о ње ном 
за вр шет ку до Ис тан бу ла. 

Немачки цар Вилхелм I

Мапа Тројног савеза 1881. године
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Срп ски кнез Ми лан, не за до во љан на чи ном на ко ји је Ру си ја бра ни ла 
срп ске ин те ре се на Бер лин ском кон гре су, окренуo се Бе чу. Ме ђу тим, Ау стри-
ја је Ср би ји, 6. ма ја 1881, на мет ну ла ве о ма не по во љан тр го вин ски спо ра зум, 
ко јим је прак тич но oб ез бедила мо но пол над спољ ном тр го ви ном Ср би је, а 
28. ју на 1881. за кљу чен је ау стро-срп ски са вез, та ко ђе на ште ту Ср би је.

Пе ри од не мач ке до ми на ци је

По сле смр ти Вил хел ма I и ње го вог си на Фри дри ха III, у Не мач кој је на 
пре сто сту пио Вил хелм II и он се су ко био са Би змар ком. На ме сто Би змар-
ка, ко ји је под нео остав ку мар та 1890, име но ван је ге не рал Ка при ви, ко ји је 
био под ве ли ким ути ца јем ге не рал шта ба. Би змарк је, пре у зи ма ју ћи ду жност 
ше фа ди пло ма ти је, усме рио сво је де ло ва ње на спре ча ва ње ра та на два фрон та, 
за штa му је би ло нео п ход но да при до би је са рад њу Ен гле ске.

У то вре ме Не мач ка је све отво ре ни је ис ти ца ла по тре бу но ве по де ле 
ра ни је осво је них те ри то ри ја. Зна ча јан ути цај на зва нич не по ли тич ке и вој не 
кру го ве у Не мач кој има ло је фор ми ра ње тзв. Пан гер ман ског са ве за чи ји су 
осни ва чи би ли Ге о рг Ри тер фон Шо не рер и Ернст Ха се, про фе сор Уни вер зи-
те та у Лај пци гу. Са вез је про па ги рао им пе ри ја ли зам и по вла шће ни по ло жај 
не мач ке ма њи не у дру гим зе мља ма. Са вез су фи нан си ра ле круп не ме та лур гиј-
ске ком па ни је и он је имао ве ли ки ути цај на де лат ност не мач ке ди пло ма ти је. 

Пројектована траса багдадске железнице
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Про по ве дао је из у зет ност Не ма ца и су пер и о р ност не мач ке кул ту ре. Про грам 
Пан гер ман ског са ве за ево лу и рао је у иде о ло ги ју би о ло шког ра си зма и ве ро-
ва ње да Нем ци при па да ју ви шој ра си. Је дан од во де ћих љу ди са ве за, Хен рих 
Клас, за ла гао се за не мач ко осва ја ње ис точ них те ри то ри ја на ста ње них „ин-
фе ри ор ним Сло ве ни ма”. По себ ну па жњу пан гер ман ци су по све ти ли Тур ској, 
ко ју су же ле ли да пре тво ре у не мач ку ко ло ни ју, при че му би те ри то ри ја из ме-
ђу Ти гра и Еу фра та тре ба ло да по ста не не мач ка жит ни ца и под руч је за про-
из вод њу па му ка.

Не мач ки Рај хстаг је 1898. до нео за кон о ја ча њу рат не фло те до 1904. го-
ди не, чи ме би Не мач ка по ста ла нај ве ћи су пар ник Ен гле ске и пред ста вља ла 
све ве ћу опа сност, не са мо за бри тан ска остр ва већ и за кон тро лу ко му ни ка-
ци ја са дру гим де ло ви ма им пе ри је. 

Исте го ди не је по че ло над ме та ње за до би ја ње кон це си је за из град њу 
баг дад ске же ле знич ке пру ге. За Вил хел ма II, ко ји је сма трао да је рат са Ру-
си јом не из бе жан, из град ња тур ске же ле знич ке мре же има ла је не са мо еко-
ном ски већ и вој но по ли тич ки зна чај, јер се оче ки ва ло да ће Тур ска би ти 
не мач ки са ве зник у евен ту ал ном ра ту про тив Ру си је. 

У свом де лу Ге о гра фи ја Ве ли ког ра та, об ја вље ном 1919, аме рич ки исто-
ри чар Франк М. Мек му ри ис ти че да је план баг дад ске же ле зни це по ла зио 
од то га да је Ма ла Ази ја ју жно од Цр ног мо ра под тур ском упра вом, а да се 

Немачки цар Вилхелм II и фелдмаршал Хелмут Карл Бернард фон Молтке
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на ју гу и ју го и сто ку тог под руч ја на ла зи је дан број сла бих ислам ских зе ма ља 
ко је су углав ном под кон тро лом Тур ске. 

Кроз бли ски са вез са Тур ском, Не мач ка би обез бе ди ла дра го це на пра-
ва на це ло под руч је, укљу чу ју ћи пра во да ус по ста вља ко ло ни је, раз ви ја 
тр го ви ну и гра ди же ле зни це. По себ но ва жна од ли ка пла на је град ња пру ге 
од Кон стан ти но по ља до Баг да да... Же ле зни ца као те рет но тран спорт но сред-
ство обез бе ђи ва ла je вр ло ва жне пред но сти... До тад нај кра ћи во де ни пут за 
пре воз ро бе из Ин ди је, истoчне Ин ди је и дру гих зе ма ља ис точ не Ази је за 
Евро пу, био је око Ара би је, кроз Су ец ки ка нал и це лом ду жи ном Ме ди те ра на 
до Атлант ског оке а на... Али же ле зни ца би ре ши ла те тран спорт не про бле ме. 
Она би обез бе ди ла да ле ко кра ћи и по год ни ји пут за и са Ис то ка, и знат но 
уште де ла на вре ме ну.

При пре ме за рат... има ле су увек ва жан део у не мач ким пла но ви ма… 
Тај пред ло же ни пут оси гу ра вао је ве ли ку пред ност у слу ча ју ра та, по себ но 
ра та би ло са Ру си јом или Ве ли ком Бри та ни јом... То је да ва ло Не мач кој кон-
тро лу Кон стан ти но по ља, а ти ме и про ла за из ме ђу Цр ног мо ра и Ме ди те ра-
на... до нај дра го це ни је ко ло ни је [Индије] у це лој бри тан ској Им пе ри ји до 
ко је је до се за ла... Ако бу де у ра ту са Ен гле ском.

Рај хстаг је ју на 1900. усво јио но ви за кон о рат ној мор на ри ци, оце њу ју ћи 
да је, у усло ви ма за у зе то сти Ен гле ске бур ским ра том, на стао по го дан тре ну-
так за над ме та ње за по мор ску пре власт. Исто вре ме но, Не мач ка је при сту пи ла 
убр за ном на о ру жа ва ња коп не не вој ске, ко јим пу тем је кре ну ла и Фран цу ска. 
Ру си ја и Ау стро у гар ска су за о ста ја ле у овој тр ци због не до стат ка нов ча них 
сред ста ва. Фи нан сиј ске те шко ће на гна ле су Ру си ју да пред ло жи са зи ва ње 

Гeорг Ритер фон Шонерер и проф. Ернст Хасе
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пр ве ме ђу на род не кон фе рен ци је о огра ни ча ва њу на о ру жа ња, ко ја је за се да-
ла од ма ја до ју ла 1899, али се за вр ши ла не у спе хом због не га тив ног ста ва 
ве ћи не уче сни ка, а по себ но Не мач ке.

Ен гле ски краљ Едвард VII био је убе ђе ни по бор ник ен гле ско-фран цу-
ског и ен гле ско-ру ског при бли жа ва ња. При ли ком по се те Фран цу ској 1893, 
за ло жио се за оста вља ње ста рих не при ја тељ ста ва у про шло сти. Упр кос то ме, 
из ме ђу Ен гле ске и Фран цу ске по сто ја ли су ри вал ство и ла тент но не при ја-
тељ ство у бор би за осва ја ње но вих ко ло ни ја, што је до се гло вр ху нац у тзв. 
ин ци ден ту око су дан ског гра да Фа шо де, где су се, 15. сеп тем бра 1898, су че-
ли ле фран цу ске екс пе ди ци о не сна ге, на че лу са ма јо ром Жа ном Ба ти стом 
Мар ша ном, и бри тан ска фло ти ла на че лу са сер Хер бер том Ки че не ром. На-
пе тост, у чи јој по за ди ни је би ла кон тро ла над сли вом ре ке Нил, ипак ни је 
до ве ла до отво ре ног су ко ба.

Багдадска железница

Градња багдадске железнице 1903. године
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Не мач ки бој ни број Рајн ланд кла се „дред нот” чи ја је град ња за по че та 1907. го ди не

Ен гле ски краљ Едвард VII
Бри тан ско-фран цу ски ин ци дент у Фа шо ди 

1898. го ди не
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На дру гој стра ни и Фран цу ска је успе шно де ло ва ла у прав цу одва ја ња 
Ита ли је од Трој ног са ве за. Ита ли јан ска еко ном ска и фи нан сиј ска кри за (1896–
1898), као и не во ље у Аби си ни ји, на те рале су Рим на по ми ре ње са Фран цу-
ском. Услед еко ном ске кри зе 1900. Не мач ка ни је би ла у ста њу да пру жи тра-
же ну фи нан сиј ску по моћ Ита ли ји. То је Фран цу ска ис ко ри сти ла да пред ло-
жи Ита ли ји спо ра зум о по де ли Се вер не Афри ке и при зна ита ли јан ска пра ва на 

Фран цу ски екс пе ди ци о ни од ред у Фа шо ди

Сусрет британског потпуковника сер Херберта Киченера и француског мајора Жана Батисте 
Маршана у Фашоди



Три по лис у за ме ну за са гла сност и 
за у зи ма ње Ма ро ка. Уго вор је пот-
пи сан 15. де цем бра 1900. го ди не. 
Две го ди не касни је, 1. но вем бра, 
за кљу чен је фран цу ско-ита ли јан-
ски спо ра зум о не у трал но сти у 
слу ча ју да јед на од стра на буде 
из ло же на на па ду тре ће си ле. Исто-
вре ме но, ен гле ска вла да је ак тив но 
ра ди ла про тив не мач ке екс пан зи је 
у Тур ској, при че му је по себ но ко-
ри сти ла свој фи нан сиј ски ути цај.

У апри лу 1903. ен гле ски бан-
ка ри су од би ли уче шће у фи нан си-
ра њу баг дад ске же ле зни це. Нај зад, 
Ен гле ска је ис ко ри сти ла не ми ре 
ко ји су 1902–1903. за хва ти ли Ма-
ке до ни ју да по ја ча свој ути цај на 
Бал ка ну. 

Спо ра зу мом од 8. апри ла 1904, 
по зна том као „ср дач на Ан тан та”, 
Фран цу ска и Бри та ни ја су ре ши ле 
спо р на пи та ња у ве зи са За пад ном 
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Македонски устаници 1903. године

Закључивање „срдачне Антанте”
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Руски разарач Варјаг потопљен у руско–јапанској поморској бици 9. фебруара 1904.

Немачки цар Вилхелм II у Тангеру 1905. године
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Афри ком, Егип том и Ма ро ком. На ред не го ди не Фран цу ска је от по че ла са 
уво ђе њем свог про тек то ра та над Ма ро ком. Не мач ка је под стре ки ва ла ма ро-
кан ског сул та на да се су прот ста ви фран цу ским пла но ви ма за кон тро лу над 
Ма ро ком, у ком ци љу је не мач ки цар Вил хелм II де мон стра тив но по се тио 
ма ро кан ску лу ку Тан гер, што је до ве ло фран цу ско-не мач ке од но се на иви цу 
рат ног су ко ба. По сле ен гле ске ин тер вен ци је и прет ње да ће у слу ча ју ра та 
ста ти на стра ну Фран цу ске, Не мач ка је од сту пи ла и при зна ла по себ не ин те-
ре се Фран цу ске у Ма ро ку. 

Те жак по ло жај ру ске вла де по сле про па сти фло те код Цу ши ме и ре во лу-
ци о нар на ко ме ша ња у зе мљи, Не мач ка је по ку ша ла да ис ко ри сти да одво ји 
Ру си ју од Фран цу ске и за кљу чи ру ско-не мач ки са вез. У ју лу 1905, Вил хелм II 
и Николaj II сре ли су се у Фин ској. Не мач ка стра на је по но во по ну ди ла спо-
ра зум о са ве зни штву и ру ска стра на га је у прин ци пу при хва ти ла. На кнад но, 
ру ска стра на је усло ви ла при ме ну спо ра зу ма са гла сно шћу Фран цу ске, што 
је Не мач ка стра на од би ла. 

У де цем бру 1905, на чел ник не мач ког ге не рал шта ба, фелд мар шал Шли-
фен, под нео је ца ру но ву вер зи ју свог пла на о упа ду у Фран цу ску кроз Бел-
ги ју. План се за сни вао на прет по став ци да би Не мач ка у бу ду ћем ра ту мо гла 
да се бо ри на два фрон та – са Фран цу ском на за па ду и Ру си јом на ис то ку. 
План је по ла зио од пред но сти ко ју је Не мач ка има ла у од но су на Ру си ју у 
оп штем ни воу при пре мље но сти на рат и по себ но бр зи ни мо би ли за ци је људ-
ства. У том сми слу, Не мач ка је же ле ла да из бег не рат на два фрон та ти ме што 
би глав ни ну сво јих сна га усме ри ла на за пад, с ци љем да у нај кра ћем мо гу ћем 

ро ку при ну ди Фран цу ску на ка пи-
ту ла ци ју, по сле че га би бр зо, же-
ле зни цом пре ба ци ла сво је тру пе 
на ис ток, пре не го што би Ру си ја 
ус пе ла да спро ве де пу ну мо би ли-
за ци ју. 

Од апри ла 1906. за по че ли су 
ен гле ско-фран цу ски пре го во ри о 
вој ној са рад њи про тив Не мач ке. У 
не ко ли ко ме мо ран ду ма, у про ле ће 
1906, утвр ђе но је да ће Ен гле ска, 
ако сту пи у рат, пре ба ци ти у Фран-
цу ску че ти ри ди ви зи је. Ја ну а ра 
1906. ен гле ски ге не рал штаб је за-
почео слич не пре го во ре са Бел ги-
јом. Пре го ва ра чи су раз ра ђи ва ли 
по дроб не пла но ве вој не и по мор-
ске са рад ње.

Ен гле зе је по себ но уз не ми ра-
вао брз раз вој не мач ке рат не мор-
на ри це ко ји је усле дио по сле ма-
ро кан ске кри зе 1905–1906. го ди не. 
Не мач ка и Ен гле ска су убр за ле 

Немачки фелдмаршал Алфред Граф фон Шли-
фен
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из град њу те шких бој них бро до ва. Још 1903. 
Ен гле ска је по че ла из град њу рат них по мор-
ских лу ка на сво јој ис точ ној оба ли окре ну тој 
Не мач кој, а 1905. је по ри ну ла оклоп ни брод 
но вог ти па на зван „Дред нот” (Dred no ught), 
оче ку ју ћи да Не мач ка још ду го не ће би ти у 
ста њу да са гра ди слич но пло ви ло. Ме ђу тим, 
Не мач ка је већ 1908. има ла у из град њи 12 
дред но та, а Рај хстаг је 1906. до нео за кон да 
сви но ви не мач ки бој ни бро до ви мо ра ју да 
бу ду ти па „Дред нот”. 

Исто вре ме но, Ру си ја је на сто ја ла да оја-
ча свој ути цај у Бе о гра ду и са ни ра гре шке 
цар ске вла де ко је су осам де се тих го ди на 
XIX ве ка омо гу ћи ле Ау стро у гар ској да 
учвр сти свој по ло жај у Ср би ји и Бу гар ској. 
Из тих раз ло га, Ру си ја је 1896. при зна ла 
Фер ди нан да за бу гар ског кне за и још ви ше 
се окре ну ла Ср би ји, ко јој је би ло ја сно да 
не ће мо ћи да оства ри те жње срп ског на ро-
да без ру ске по др шке. У при лог тим на сто-
ја њи ма ишли су др жав ни удар у Ср би ји и 
сме на ди на сти је Обре но вић, што је до ве ло 

Хенри Камбел Банерман, председник 
британске владе (1905–1908)

Српски краљ Александар Обреновић са  
супругом Драгом Руски цар Николај II



до ја ча ња на ци о нал них осе ћа ња усме ре них не са мо про тив Тур ске већ и 
Ау стро у гар ске. 

Из ме ђу Ау стро у гар ске и Ср би је 1906. за по чео је ца рин ски рат. У Ау стри-
ји је оја чао ути цај оних кру го ва ко ји су те жи ли да ис ко ри сте сла бље ње Ру-
си је за ра ди кал но ре ше ње ју жно сло вен ског пи та ња, што је под ра зу ме ва ло 
осва ја ње срп ских обла сти Бал ка на и њи хо во укљу чи ва ње у Хаб збур шку мо-
нар хи ју. На че лу ове стру је ста ја ли су пре сто ло на след ник Франц Фер ди нанд 
и на чел них ге не рал шта ба, фелд ма р шал Кон рад фон Хе цен дорф, а де лом и 
ми ни стар ино стра них по сло ва Ерен тал. Њи хов план је био да пр во анек ти-
ра ју Бо сну и Хер це го ви ну на осно ву чла на 23 Бер лин ског уго во ра.

Ге не рал Кон рад фон Хе цен дорф био је нај у по р ни ји за ступ ник те зе о 
по тре би пре вен тив ног ра та Ау стро у гар ске про тив Ср би је, као и ре ше ња ју-
жно сло вен ског пи та ња упо тре бом вој не си ле у ци љу про до ра на Бал кан. 
Ис ти цао је да је ге о граф ски по ло жај Хаб збур шке мо нар хи је по во љан за ре а-
ли за ци ју пла но ва за су зби ја ње зах те ва Ју жних Сло ве на у гра ни ца ма Мо нар-
хи је за не за ви сно шћу, што ће се по сти ћи на па дом на Ср би ју.

У свом ме мо ран ду му ца ру 1906. го ди не, Кон рад фон Хе цен дорф ка же 
да „бу дућ ност Мо нар хи је ле жи на Бал ка ну, да се мо ра оства ри ти оку па ци ја 
Ср би је и Цр не Го ре да би се оства ри ла од лу чу ју ћа реч Мо нар хи је на Бал ка-
ну..... не за ви сна Ср би ја је опа сан не при ја тељ и маг нет за ју жно сло вен ске на-
ро де ко ји жи ве на те ри то ри ји Мо нар хи је”.
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Хе цен до рф је пи сао: „ако на ше тру пе бу ду у Ни шу, ако ми та мо бу де мо 
го спо да ри, он да ће наш ути цај би ти обез бе ђен на ју го за пад ном де лу Бал ка на, 
али исто та ко на Бал ка ну уоп ште”.

Ерен тал се дво у мио да ли да уме сто осва ја ња це ло куп не те ри то ри је 
Ср би је је дан део усту пи Бу гар ској. Ерен тал ка же: „у по год ном тре нут ку у 
Евро пи, ми ће мо ста ви ти ша ку на пре о ста ли део Ср би је. Та да ће мо има ти 
си гур не гра ни це”. По себ но ме сто у Ерен та ло вој по ли ти ци има ло је рас пи-
ри ва ње срп ско-бу гар ског ан та го ни зма. У сва ком слу ча ју, он је, као и Хе цен-
до рф, био убе ђен да Ср би ју тре ба ли кви ди ра ти. Јед ном при ли ком Ерен тал 
је у раз го во ру са ви со ким ди пло ма том у не мач ком Ми ни ста р ству спољ них 
по сло ва Се ном ко мен та ри сао да је по треб но: „пот пу но уни ште ње срп ског 
ре во лу ци о на р ног је згра”.

Не мач ка је на сто ја ла да под сво ју кон тро лу ста ви Тур ску, што би за јед-
но са ау стро у гар ским пла но ви ма за осва ја ње Бал ка на ста ви ло цео Бли ски 
ис ток у не мач ку вој но по ли тич ку и еко ном ску сфе ру ути ца ја.

Ау стриј ски ми ни стар ино стра них по сло ва Ерен тал по чет ком 1908. го-
ди не из ло жио је свој план из град ње же ле зни це, од ау стриј ске гра ни це пре ко 
Но во па зар ског сан џа ка до Со лу на. Тај план ни је при хва ти ла Ру си ја јер би 
се ти ме учвр стио ути цај Ау стри је на це ло куп ној за пад ној по ло ви ни Бал кан-
ског по лу о стр ва. Ру ски ми ни стар ино стра них по сло ва Из вољ ски су прот ста вио 
сe овом про јек ту сво јим про тив пре дло гом за из град њу же ле зни це од Ду на-
ва до јед не ја дран ске лу ке у Ал ба ни ји, што би омо гу ћи ло Ср би ји из ла зак на 
мо ре и ти ме је учи ни ло еко ном ски и по ли тич ки не за ви сном од Ау стро у гар ске.

При ли ком су сре та ру ског ми ни стра Из вољ ског са Ерен та лом, 15. сеп тем-
бра 1908. у Би хла уу, по стиг нут је усме ни спо ра зум по ко ме се Ау стро у гар ска 
оба ве за ла да се не ће про ти ви ти отва ра њу мо ре у за за ру ске рат не бро до ве у за-

ме ну за ру ски при ста нак анек си је Бо сне 
и Хер це го ви не. Из вољ ски је за уз врат 
тра жио од ре ђе не кон це си је Ср би ји и 
Цр ној Го ри, као и са зи ва ње ме ђу на род-
не кон фе рен ци је за ре ви зи ју Бер лин ског 
уго во ра, што је Ерен тал од ба цио.

Цар Фра ња Јо сиф је 6. ок то бра 
1908. про гла сио анек си ју Бо сне и Хер-
це го ви не. Овај акт је иза звао за о штра-
ва ње од но са не са мо са Ср би јом већ и 
са Ен гле ском и Фран цу ском, јер је тиме 
пре кр шен sta tus quo утвр ђен Бер лин-
ским кон гре сом 1878. го ди не. Ен гле зи 
су на анек си ју Бо сне и Хер це го ви не гле-
да ли као на но ви ко рак ка оства ре њу 
пла но ва гер ман ских си ла за про дор ка 
Ис то ку. Лон дон, Па риз и Пе тро град 
за ла га ли су се за са зи ва ње ме ђу на род-
не кон фе рен ци је ра ди ре ша ва ња овог 
пи та ња, што је Беч, уз пу ну по др шку 

Руски министар спољних послова  
Александар Извољски
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Бер ли на, од ба цио. То је озна чи ло и по че так но вог ста ва Ен гле ске пре ма Ср би ји 
и Ју жним Сло ве ни ма, јер је Лон дон ра ни је те жње ју жно сло вен ских на ро да 
ка не за ви сно сти ту ма чио као сред ство усме ре но ка ја ча њу ру ског ути ца ја на 
Бал ка ну. 

У Ср би ји је анек си ја Бо сне и Хер це го ви не иза зва ла та лас сна жних про-
те ста про тив Бе ча због за у зи ма ња обла сти на се ље них пре те жно Ср би ма. 
Ру ски ми ни стар ино стра них по сло ва Из вољ ски хра брио је Ср бе обе ћа ва ју ћи 
им по моћ за до би ја ње ком пен за ци ја, али и опо ми њао да је по треб но да се 
из бег не рат, јер се Ру си ја још увек ни је опо ра ви ла од по ра за пре тр пље ног у 
Ру ско-ја пан ском ра ту. Огор че ње у Тур ској ни је би ло ни шта ма ње не го у Ср би-
ји и та зе мља је за по че ла бој кот ау стриј ске ро бе. 

На ан ти а у стриј ске про те сте у Ср би ји Ау стро у гар ска је од го во ри ла вој ним 
при пре ма ма и прет ња ма. Кон рад фон Хе цен дорф у ја ну а ру 1909. два пу та 
је био на са ве то ва њу са ми ни стром Ерен та лом. Хе цен дорф ка же: 

на пр вом са ве то ва њу ба рон Ерен тал се при дру жио мо ме ми шље њу да 
су коб са Ср би јом тре ба да се ре ши оруж јем, јер кроз две до че ти ри го ди не, Ру-
си ја и Ита ли ја би ће у ста њу да при тек ну Ср би ји у по моћ. Та да се мо же мо у 
исто вре ме на ћи уву че ни у рат са Ру си јом, са Ита ли јом и на Бал ка ну. То тре ба 
из бе ћи по сва ку це ну. Ме ђу тим, на са ве то ва њу од 17. ја ну а ра Ерен тал је сво је 
ми шље ње пот пу но из ме нио из ја вив ши да је при са је ди ње ње Ср би је нео ства ри-
во јер ми ни смо у ста њу да сва ри мо Ср бијy; ре као је да се за да так ње го ве по ли-
ти ке са сто ји је ди но у све стра ном обез бе ђе њу анек си је Бо сне и Хер це го ви не... 

Демонстрације у Београду против аустроугарске анексије Босне и Херцеговине, октобра 
1908. године
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У Ср би ји и Ру си ји ра сла је на пе тост. Ау стриј ске вој не ме ре и про те сти 
у Ср би ји пра ће ни су оштр ом ру ско-ау стриј ском по ле ми ком у штам пи и ди-
пло мат ској пре пи сци. 

У сво јим ме мо а ри ма, Кон рад фон Хе цен дорф ка же: 
Ко рен свих за ла за Ау стро-Уга р ску мо нар хи ју би ли су ње ни од но си са 

Ср би јом и Ру си јом ко ја је ста ја ла иза Ср би је... Све оста ло, би ло је од дру го ра зред-
ног зна ча ја. Пут ко јим сам увек раз ми шљао са сто јао се у по сти за њу мир ним 
сред стви ма трај ног др жав ног ује ди ње ња Ср би је са Хаб збур шком мо нар хи јом. 
Ако би Ср би ја, ме ђу тим, од ба ци ла ује ди ње ње и про ду жи ла да ку је пла но ве 
не при ја тељ ске пре ма Мо нар хи ји, што се де си ло, он да би из лаз мо ра ло би ти 
вој но ре ше ње у од го ва ра ју ћем тре нут ку. 

Не мач ка је под стре ки ва ла Ау стри ју на рат са Ср би јом. Ге не рал шта бо ви 
два ју ца ре ви на одр жа ва ли су нај у жи кон такт у вре ме кри зе. Спо ра зум измeђу 
Кон ра да фон Хе цен дор фа и Молт кеа пре тво рио је до та да де фан зив ни са вез 
у офан зив ни. До каз то га је Молт ке о во пи смо Кон ра ду фон Хе цен дор фу од 
21. ја ну а ра 1909. у ко ме овај ка же да се већ мо же са гле да ти тре ну так кад ће 
до ћи крај уз др жа но сти Ау стри је... и ка да Ау стри ја не ће има ти дру ги из лаз 
не го да умар ши ра у Ср би ју... овај по ход Ау стри је про тив Ср би је мо же чак 
да спре чи евен ту ал ну ак тив ну ин тер вен ци ју Ру си је. То би за Не мач ку био 
„ca sus fo e de ris”, јер чим би Ру си ја из вр ши ла мо би ли за ци ју, и Не мач ка би 
исто учи ни ла са сво јом ору жа ном си лом.

Ср би ји ће би ти по ста вље ни зах те ви: да се од рек не пре тен зи ја за ком пен-
за ци је и протес тa про тив анек си је и да из ја ви да не ма агре сив не на ме ре про-

Немачки канцелар Бернард фон Билов Томас Нелсон Пејџ амбасадор САД у  
Италији 1913–1919. године



тив Ау стро у гар ске. Ако Ср би ја не удо во љи овим зах те ви ма, Ау стри ја ће јој 
уру чи ти ул ти ма тум, а у слу ча ју ње го вог од би ја ња, на сту пи ће рат. На тим 
ли ни ја ма, Ау стро у гар ска је 19. мар та 1909. упу ти ла ул ти ма тум Ср би ји ко јим 
је од ње зах те ва ла да при зна акт анек си је, де мо би ли ше сво ју вој ску и пру жи 
га ран ци је о до бро су сед ским од но си ма. Срп ска вла да је, упр кос от по ру опо зи-
ци је, 31. мар та у Бе чу, да ла по мир љи ву из ја ву о при хва та њу ак та анек си је.

Не мач ки кан це лар Би лов је, 21. мар та 1909, на ло жио свом ам ба са до ру у 
Пе тро гра ду, гро фу Пур та ле су, да за тра жи од Ру си је ја сан од го вор: да ли је 
спрем на да се без у слов но из ја сни за уки да ње чла на 25 Бер лин ског уго во ра, 
од но сно да при зна анeкcију Бо сне и Хер це го ви не и да ути че да исто учи ни и 
Ср би ја. Пур та лес је 22. мар та из нео ове зах те ве Из вољ ском у фор ми ко ја је 
под се ћа ла на ул ти ма тум. Исто га да на је Ау стро у гар ска об ја ви ла ста ње при-
прав но сти за свој 7. и 13. кор пус. 

У свом ра ду Ита ли ја и свет ски рат, об ја вље ном 1920. го ди не, до та да-
шњи ам ба са дор САД у Ита ли ји То мас Нел сон Пејџ ка же: 

Бер лин ски кон грес (1878) оста вио је бал кан ске др жа ве углав ном у ру ка-
ма Тур ске; и упр кос сим па ти ја и аспи ра ци ја Ср ба у Ср би ји и Цр ној Го ри, 
прак тич но дао Ау стри ји по кра ји не Бо сну и Хер це го ви ну – та мо шње Ср бе и 
Хр ва те – да их оку пи ра и упра вља њи ма, а 1908, по сле раз до бља уну тра шњих 
при пре ма, она је узе ла и до да ла сво јој ца ре ви ни – no lens vo lens – про тив же ља 
свих оста лих за ин те ре со ва них стра на са из у зет ком Не мач ке. По др жа на од 
Не мач ке, она је пр ко си ла опа сно сти да за па ли по жар ко ји би ба цио це лу Евро-
пу у ва тре ну сти хи ју; и ма да је би ла у ста њу да са не мач ком по др шком то 
учи ни без под сти ца ња по жа ра, она га је са мо од ло жи ла и под стре ки ва ла дру-
ге бал кан ске др жа ве на по те зе ко ји ће круп ним ко ра ци ма во ди ти ка свет ском 
ра ту. Анек ти ра ју ћи пре те жно срп ско-хр ват ске про вин ци је, чи је су те жње 
би ле усме ре не ка Ср би ји, она је одво ји ла Ср би ју од Ја дран ског мо ра и уга си-
ла срп ско-хр ват ске те жње... срп ску кра ље ви ну, ко ја по ти че од дав ни на… Сто-
га је Бал кан по стао жи ви чи ни лац ве ли ке ме ђу на род не игре за над моћ.

У ок то бру 1909. на са стан ку ру ског ца ра Ни ко ла ја II са ита ли јан ским 
кра љем Вик то ром Ема ну е лом III, Ру си ја и Ита ли ја су се спо ра зу ме ле да за-
јед нич ки де лу ју про тив ау стриј ске екс пан зи је на Бал ка ну. 

У про ле ће 1911. из би ла је но ва ма ро кан ска кри за. Фран цу ска је ис ко ри-
сти ла уста нак у око ли ни глав ног гра да Фе са да под из го во ром ус по ста вља ња 
ре да и за шти те сво јих по да ни ка оку пи ра ма ро кан ску пре сто ни цу. Не мач ка 
је 1. jула 1911. упу ти ла у Ага дир то пов ња чу „Пан тер”, а за њом и ла ку кр ста-
ри цу „Бер лин”. Пoсле ин тер вен ци је Ен гле ске, ко ја је за пре ти ла да не ће до-
зво ли ти да Не мач ка утвр ди сво је по зи ци је на за пад ној оба ли Ма ро ка, у но-
вем бру 1911. пот пи сан је не мач ко-фран цу ски спо ра зум ко јим је Нeмачка 
при зна ла да се Ма ро ко на ла зи под про тек то ра том Фран цу ске, за шта је за-
уз врат до би ла део фран цу ског Кон га.

Ага дир ска кри за има ла је за по сле ди цу по ја ча ну тр ку у на о ру жа њу и 
убр за ла је при пре ме за рат, у чeму је пред ња чи ла Не мач ка. По сле ма ро кан ске 
кри зе Ита ли ја је за по че ла осва јач ки рат про тив Тур ске с ци љем да осво ји 
Три по лис, за шта је још 1900. го ди не до би ла са гла сност Фран цу ске. 
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Ита ли јан ско-тур ски рат убр зао је из би ја ње још јед не кри зе. Он је под-
ста као бал кан ске на ро де на осни ва ње са ве за про тив Тур ске, ко ји је, ме ђу тим, 
по га ђао ау стро у гар ске, не мач ке и ита ли јан ске ин те ре се на Бал ка ну. Пре го-
во ре о ства ра њу Бал кан ског са ве за по кре нуо је са Бу га ри ма срп ски пред сед ник 

Немачки разарач „Пантер”

Турски заробљеници из Италијанско-турског рата 1911–1912. године



вла де Ми ло ван Ми ло ва но вић, апри ла 1911, али је по чет ни од го вор Со фи је 
био не га ти ван, ма да је пр во бит но Бу гар ска иза шла са слич ном ини ци ја ти вом 
1904. го ди не по сле тур ског сла ма ња Илин ден ског устан ка. Пре го во ри су на 
пред лог Бу гар ске об но вље ни по из би ја њу Ита ли јан ско-тур ског ра та. Ср би ја 
и Бу гар ска су има ле по др шку Ру си је и Фран цу ске за фор ми ра ње срп ско-бу гар-
ског са ве за, о че му је спо ра зум пот пи сан 13. мар та, а до пу њен пот пи си ва њем 
но вог споразумa 12. ма ја 1912. го ди не. Са ве зу се на кнад но при дру жи ла и 
Грч ка, пот пи си ва њем спо ра зу ма са Бу гар ском 29. ма ја 1912. го ди не.

Рат на деј ства је пр ва за по че ла Цр на Го ра 9. ок то бра, за тим 17. oк т обра 
Ср би ја и Бу гар ска, а 18. ок то бра Грч ка. Тур ска вој ска је пре тр пе ла брз и ка та-
стр о фа лан по раз, због че га је Тур ска 3. но вем бра 1912. за тра жи ла мир. 

Ау стр о у гар ска је мо би ли са ла зна тан део сво је вој ске и кон цен три са ла 
тру пе на срп ској гра ни ци. За то је има ла по др шку Вил хел ма II, ко ји је по ру чио 
Фран цу Фер ди нан ду да не про пу шта при ли ку за об ра чун са Ср би јом. 

Сре ди ном де цем бра 1912, у Лон до ну су одр жа не две ме ђу на род не кон-
фе рен ци је. На јед ној су се са ста ли пред став ни ци за ра ће них стра на – Тур ске 
и Бал кан ског са ве за, а на дру гој пред став ни ци шест ве ли ких си ла. Већ на 
пр вом са стан ку, 27. де цем бра, на пред лог Ита ли је и Ау стри је по др жан је пред-
лог о ства ра њу ау то ном не Ал ба ни је, ка ко би се спре чио из лаз Ср би је на мо ре.

Из би ја ње Пр вог бал кан ског ра та, ок то бра 1912. го ди не, и вој но-ди пло-
мат ски ус пе си Ср би је иза зва ли су ве ли ку по ли тич ку за бри ну тост у Бе чу и 
Бу дим пе шти. Усле ди ла је рат но ху шкач ка про па ган да про тив Ср би је. Ми ли-
тант ни кру го ви у Бе чу зах те ва ли су рат про тив ње. 

Делегације Италије и Турске у Лозани октобра 1912. године
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По бе дом срп ске вој ске 
код Ку ма но ва, 29. ок то бра 
1912, би ли су до ве де ни у пи-
та ње стра те гиј ски ци ље ви 
Ау стро у гар ске. Пре сто ло на-
след ник цар ске и кра љев ске 
кру не, над вој во да Франц 
Фер ди нанд, овим по во дом је 
на звао Ср бе го ми лом ло по-
ва, уби ца, оло ша и ху ли га на.

У Тур ској је 23. ја ну а ра 
1913. из вр шен пре врат и на 
власт је до шао мла до тур ски 
ка би нет Мах му да Сеф кет- 
-па ше. У мар ту 1913. об но-
вље не су опе ра ци је бал кан-
ских са ве зни ка, и том при ли-
ком па ла су тур ска утвр ђе ња 
Је дре не и Ја њи на. При мир је 
из ме ђу Бyгар ске и Тур ске 
за кљу че но је 15. aприла 1913, 
а 20. aпpила исто су учи ни ли 
и дру ги са ве зни ци.

Српска артиљерија у Првом балканском рату на положајима код Тетовa

Милован Миловановић, председник српске владе 
1911–1912. године
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Заробљени турски војници и албанске комите у Скопљу 1912. године

Српска војска на положајима у околини Куманова 1912. године
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Лон дон ски уго вор о ми ру пот пи-
сан је 30. ма ја 1913. го ди не. Нaредног 
да на пот пи сан је грч ко-срп ски са вез 
ко ме је при сту пи ла и Ру му ни ја. Пoд 
ути ца јем Ау стро у гар ске, ко ја је под-
ста кла ко мит ске че те ме ђу Ал бан ци ма 
ка ко би оме та ле срп ске рат не на по ре, 
Бу гар ска је 29. ју на за по че ла рат не 
опе ра ци је про тив Ср би је и Грч ке, ра-
чу на ју ћи на то да ће Нeмачка и Ау стро-
у гар ска за др жа ти Рyму ни ју од ула ска 
у рат. Ме ђу тим, Ру му ни ја је већ 3. 
ју ла об ја ви ла мо би ли за ци ју а 10. ју ла 
за по че ла рат про тив Бу гар ске. Ау стри-
ја се при пре ма ла да с ле ђа из вр ши 
удар на Ср би ју, али је због ен гле ске 
прет ње ин тер вен ци јом из о ста ла не-
мач ка по др шка за рат, јер је тре ба ло 
да ван ред не ме ре за ја ча ње не мач ке 
вој ске по ка жу свој учи нак тек кра јем 
1913. го ди не. 

Спровођење заробљених турских војника после Кумановске битке

Заплењено турско стрељачко наоружање у  
Кумановској бици 1912. године



41

Долазак краља Петра I у Скопље после победе 
српске војске у Кумановској бици 1912. године

Српска војска у Првом балканском рату улази у Битољ (данас Македонија)

Махмуд Сефкет-паша
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Le Petit Journal од 15. децембра 1912. године – француски генерал наздравља победи  
српске војске у Првом балканском рату
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Кра јем ју ла по ра же на Бу гар ска за тра жи ла је мир, а 30. ју ла одр жа на је 
Бyку ре штан ска ми ров на кон фе рен ци ја. Мир је пот пи сан 10. ав гу ста 1913. и 
њи ме је Ср би ја до би ла це лу Ма ке до ни ју.

Дру ги бал кан ски рат се за вр шио но вом по де лом сна га на Бал ка ну и рас-
па дом Бал кан ског савезa, што је по го до ва ло ин те ре си ма Ау стри је и Не мач ке. 

Прелазак бугарске војске преко Брегалнице у Другом балканском рату 1913. године

Српска војска у Другом балканском рату 1913. године
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Престолонаследник Александар и генерал Петар Бојовић улазе у Београд после победе у 
Другом балканском рату 1913. године

Заробљени бугарски војници у Београду јула 1913. године
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У ле то 1913. на Лон дон ској кон фе рен ци ји ам ба са до ра до не та је од лу ка 
о „ор ган ском ста ту ту ал бан ске др жа ве”, ко јом је Ал ба ни ја про гла ше на за 
„не за ви сну кне же ви ну под за шти том си ла”. Од ре ђи ва ње ал бан ске гра ни це 
пре пу ште но је до го во ри ма шест си ла. Ру си ја и Фран цу ска по др жа ва ле су 
Ср би ју и Грч ку, док су Не мач ка, Ау стри ја, Ита ли ја, на чи ју стра ну је ста ла 
и Ен гле ска, ста ле на стра ну Ал ба ни је. У ок то бру, по сле по бу не Ал ба на ца 

Букурештанска конференција, јул–август 1913. године

Лон дон ска кон фе рен ци ја 1913. го ди не



на Ко со ву и Ме то хи ји, Ср би ја је спро ве ла мо би ли за ци ју. Срп ске тру пе су 
пре тр пе ле ве ли ке гу бит ке, али су у исто вре ме сло ми ле от пор по бу ње ни ка 
и пре шле на те ри то ри ју Ал ба ни је. Бeоград је оп ту жио Беч да је при пре мио 
и под ста као ову по бу ну. На дан 17. oк т обра 1913, Ау стро у гар ска је упу ти ла 
ул ти ма тум Ср би ји са зах те вом да од мах по ву че сво је тру пе и исто вре ме но 
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Срп ске тру пе на Ко со ву и Ме то хи ји у вре ме ал бан ске бу не 1913. го ди не

Ре гент Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић на ал бан ској гра ни ци 1913. го ди не



предузелa ме ре за по че так пре вен тив ног ра та и оку па ци ју Ср би је. Бер лин 
је без ре зер вно стао уз Беч. У но ћи из ме ђу 17. и 18. oк т обра 1913, ау стриј ски 
ми ни стар спољ них по сло ва Бертxолд упу тио је на ред бу ау стриј ском по сла-
ни ку у Бе о гра ду да уру чи ул ти ма тум срп ској вла ди у ко јем је затраженo 
хит но по вла че ње срп ских сна га из Ал ба ни је. У про тив ном је Беч за пре тио 
ра том. Пoсле кон сул та ци ја са Ру си јом, Ср би ја је по ву кла сво је тру пе 24 часа 
пре ис те ка ул ти ма ту ма. 

Не мач ки цар Вил хелм II је у ра ни јим при ли ка ма са ве то вао Беч да бу де 
уз др жљи ви ји у прет ња ма оруж јем Ср би ји. Раз лог за то био је од ре ђе ни опрез 
у по ли ти ци Не мач ке пре ма Бал ка ну, као и опа сност да се је дан ло кал ни су коб 
не пре тво ри у оп ште е вроп ски у тре нут ку ка да то Нeмачкој ни је од го ва ра ло. 
У ок то бру 1913. цар Вил хелм је про ме нио свој став. 

Бал кан ски ра то ви узро ко ва ли су да ље по гор ша ње ме ђу на род не си ту а-
ци је. Бал кан ски на ро ди су се осло бо ди ли тур ске вла сти, али су ce ме ђу соб-
не про ти ву реч но сти и да ље про ду бљи ва ле. Бу гар ска је те жи ла ре ван ши зму 
због ис хо да Дру гог бал кан ског ра та, Тур ска је оче ки ва ла по го дан тре ну так да 
по вра ти Егеј ска остр ва ко ја је за у зе ла Грч ка, Ита ли ја је оста ла на До де ка-
не зу, док се Грч ка и Ср би ја ни су ми ри ле са гра ни ца ма Ал ба ни је. Ру си ја и 
Ен гле ска су те жи ле да отрг ну Тур ску ис под не мач ког ути ца ја. Ме ђу тим, већ 
но вем бра 1913. из ме ђу Не мач ке и Тур ске за кљу чен је спо ра зум о сла њу ми-
си је од 42 не мач ка офи ци ра у Тур ску на че лу са ге не ра лом Сан дер сом, ра ди 
ре ор га ни за ци је тур ске вој ске. Ау стри ја је чекaла при ли ку да се об ра чу на са 
Ср би јом, јер је у њој ви де ла опа сност по оп ста нак Хаб збур шке мо нар хи је, а 
Ср би ја је те жи ла осло бо ђе њу ју жно сло вен ских на ро да. Ау стри ја се ни је од лу-
чи ва ла на рат без са гла сно сти Не мач ке, ко ја је у на ста лој си ту а ци ји ви де ла 
мо гућ ност за од луч ну бор бу за по нов ну по де лу све та. Фран цу ска је мо ра ла 
да по др жи Ру си ју, без чи је по мо ћи ни је мо гла да се ре ван ши ра Не мач кој, док је 
Ен гле ска би ла при ну ђе на да пру жи по моћ Фран цу ској због стал ног ја ча ња 
глав ног су пар ни ка Не мач ке. 

Ар тур Л. Фрoтингам, про фе сор са аме рич ког уни вер зи те та Прин стон, y 
свом ра ду При руч ник чињеницa о ра ту и про бле ми ми ра са оп шта ва сле де ћу 
оце ну:

Та кав ре зул тат Дру гог бал кан ског ра та сру шио је пла но ве Ау стри је и по-
себ но Не мач ке. То је зна чи ло да сна жна сло вен ска кон фе де ра ци ја за у век спре-
ча ва пан не мач ку ше му Сред ње Eвропе и осва ја ња Ис то ка, за ко ји је из гле да ло 
да је на до хва ту Не мач ке, са да ка да је Ен гле ска би ла спрем на да јој да од ре-
ше не ру ке у Ме со по та ми ји чак иза Баг да да.

Не мач ка се убр за но спре ма ла за су во зем но ра то ва ње, оце њу ју ћи да је 
1914. го ди на по вољ на за рат за по нов ну по де лу све та. У те ле гра му не мач ком 
ам ба са до ру у Лон до ну, не мач ки ми ни стар ино стра них по сло ва Ја гов је у 
ју лу 1914. из нео сле де ћу оце ну: 

углав ном Ру си ја са да ни је спрем на за рат. Фран цу ска и Ен гле ска та ко ђе са да 
не ће же ле ти рат. Кроз не ко ли ко го ди на, пре ма свим струч ним прет по став ка ма, 
Ру си ја ће већ би ти спо соб на за бор бу. Та да ће нас она угу ши ти мно штвом сво-
јих вој ни ка, ње на бал тич ка фло та и стра те гиј ске же ле зни це би ће већ из гра ђе не. 
Наш блок ме ђу тим, све ви ше сла би [мислио је на рас па да ње Аустроугарске].
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Ау стро у гар ска је за вре ме бал кан ских ра то ва, а на ро чи то по сле њих, за-
о штра ва ла став пре ма Ср би ји про во ци ра ју ћи но ви рат ни су коб, а зна ју ћи да 
она ни је спрем на за но ви рат. Беч је ин тен зив ном и кон ти ну и ра ном ан ти срп-
ском про па ган дом ути цао на европ ску јав ност да се ство ри не по вољ но рас-
по ло же ње пре ма Ср би ји. Евро па, по себ но ње не не у трал не др жа ве, све вре ме 
је оба си па на кле ве та ма и рат но ху шкач ким кам па ња ма про тив Ср би је и срп-
ског на ро да, оп ту жу ју ћи је, то бо же, за агре сив ну по ли ти ку пре ма су сед ним 
др жа ва ма. У европ ској јав но сти и штам пи до ми ни ра ли су ан ти срп ски са др-
жа ји у ко ји ма је Ср би ја пред ста вље на као „опа сна зе мља”, не са мо по су сед не 
др жа ве не го и за при пад ни ке дру ге ве ро и спо ве сти ко ји у њој жи ве, и да је 
„пра ва на паст” по бу дућ ност на ро да у окви ру Мо нар хи је. Та кву ау стро у гар-
ску по ли ти ку без ре зер вно је по др жа ва ла Не мач ка. 

Зва нич но гла си ло ау стриј ске ар ми је Mi li ta rische Rundschаu је пре ул ти-
ма ту ма Ср би ји об ја ви ло сле де ћу оце ну: 

Тре ну так је још увек по во љан за нас. Ако се не од лу чи мо за рат са да, рат 
ко ји ће мо мо ра ти да во ди мо за две или нај ка сни је три го ди не, oн ће по че ти под 
да ле ко не по вољ ни јим окол но сти ма. Са да је ини ци ја ти ва у на шим ру ка ма; Ру-
си ја ни је на о ру жа на; мо рал ни чи ни о ци и пра во су на на шој стра ни, као и моћ.

Пре ма на во ди ма већ по ме ну тог про фе со ра Ар ту ра Фро тин га ма: 
Кај зер је у дру штву ад ми ра ла Тир пи ца по чет ком ју на по се тио ау стриј ског 

крун ског прин ца, над вој во ду Фран ца Фер ди нан да у Ко но пи шту, ра ди до го-
во ра о рат ним пла но ви ма. Та да је до шло до од лу ке о од ла ску над вој во де и 
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Не мач ки ми ни стар спољ них по сло ва 
Го тлиб фон Ја гов (1913–1916)

Не мач ки ге не рал Ли ман фон Сан дерс



ње го ве же не у три јум фал ну по се ту Са ра је ву, у ко ме је пот чи ње но сло вен ско 
ста нов ни штво мр зе ло Ау стри јан це. Она [посета] је би ла утвр ђе на на сам дан 
ве ли ког срп ског пра зни ка и го ди шњи це Ко сов ске бит ке (у ко јој су Ср би бра-
ни ли сво ју не за ви сност у 14. ве ку). У та квом вре њу до шао је над вој во да. Пут 
ко јим се кре тао ни су шти ти ле тру пе. На ње га и ње го ву су пру гу пр во је по ку шан 
не у спе шан на пад бом бом, а ка сни је, по сле це ре мо ни је у град ској већ ни ци, 
успе шан пи што љем. Дво ји ца атен та то ра би ли су ау стриј ски а не срп ски по-
да ни ци. Ни ка да ни је би ло до ка за но да су они би ли у ве зи са срп ском вла дом. 
Они ни ка да ни су би ли по гу бље ни. Оста ли – та ко зва ни са у че сни ци – је су.

Кон рад фон Хе цен дорф је при ли ком при је ма код ца ра Фрањe Јо си фа, 
5. ју на, за пи сао: „Из ра зио сам ње го вом ве ли чан ству ми шље ње да је рат са 
Ср би јом не из бе жан.” 

Пo из вр ше њу атен та та на Фран ца Фер ди нан да, цар Вил хелм II је у 
потс дам ском дво р цу при мио ау стриј ског ам ба са до ра Се че њи ја и ре као му: 
„не оду го вла чи те са том ак ци јом [против Србије]”. Се че њи на во ди да му је 
Вил хелм II ре као и 

да ће став Ру си је у сва ком слу ча ју би ти не при ја тељ ски, али да је он на то 
одав но при пре мљен и чак и ако до ђе до ра та из ме ђу Ау стро у гар ске и Ру си је 
ми мо же мо би ти уве ре ни да ће Нeмачка са сво јом yоби ча је ном са ве знич ком 
вер но шћу би ти на на шој стра ни. 

Нeпосредно по сле то га, 5. ју ла 1914, Вил хелм II је по звао у Потс дам нај-
ви ше ко ман дан те су во зем них и по мор ских сна га, не мач ке ам ба са до ре у два-
де се так нај ва жни јих зе ма ља, да би про ве рио спрем ност зе мље за рат. Сви 
уче сни ци кон фе рен ци је су из ја ви ли да је Не мач ка спрем на за рат. 

У сво јим ме мо а ри ма о слу жбо ва њу на ме сту ам ба са до ра САД у Кон-
стан ти но по љу 1913–1916. го ди не, Хен ри Мор ген тау пи ше да му је та да шњи 
не мач ки ам ба са дор у Тур ској, Ван ген хајм, пре нео да је од лу ка о от по чи ња њу 
Пр вог свет ског ра та до не та упра во на том ску пу и кон ста ту је да je:

за ве ра ко ја је узро ко ва ла ову нај ве ћу од људ ских тра ге ди ја би ла ис ко ва на од 
стра не Kaj ze ra и ње го ве им пе ри јал не сви те на потс дам ској кон фе рен ци ји 5. 
ју ла 1914... а ул ти ма тум Ср би ји је био по слат 22. ју ла 1914. 

Хен ри Мор ген тау на во ди да му је на при је му по во дом ро ђен да на ца ра 
Фра ње Јо си фа, 18. ав гу ста 1918, ау стро у гар ски ам ба са дор Мар кус Па вли чи-
ни ре као да је у ма ју 1914. у Бе чу био при мљен код Фра ње Јо си фа, ко ји му 
је том при ли ком пре нео да је: 

европ ски рат не из бе жан. Цен трал не си ле не ће при хва ти ти Бу ку ре штан ско 
ре ше ње бал кан ског пи та ња и са мо оп шти рат, ре као је Цар Па вли чи ни ју, може 
ре ши ти овај про блем. Бу ку ре штан ски спо ра зум, под се ћам, био је ре ше ње ко-
јим је за вр шен Дру ги бал кан ски рат. Њи ме су по де ље ни европ ски по се ди 
Тур ске из ме ђу бал кан ских на ро да, углав ном Ср би је и Грч ке, са из у зет ком Кон-
стан ти но по ља и ма лих окол них де ло ва те ри то ри је. Тај спо ра зум је зна чај но 
оја чао срп ске ре сур се, и то у тој ме ри да се Ау стри ја пла ши ла да је по ста вио 
те ме ље на ста ја ња но ве европ ске др жа ве, ко ја би мо гла да по ста не до вољ но 
сна жна да се од у пре ње ним соп стве ним пла но ви ма за про ши ре ње. Ау стри ја 
је др жа ла под сво јим јар мом ве ли ку срп ску по пу ла ци ју у Бо сни и Хер це го ви ни, 
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а ти су Ср би из над све га же ле ли при кљу че ње 
сво јој соп стве ној зе мљи. Шта ви ше, пан гер ман-
ски пла но ви на ис то ку има ли су за по тре бу 
уни ште ње Ср би је, зе мље ко ја, уко ли ко оста не 
не так ну та, бло ки ра гер ман ске пу те ве ка Ори-
јен ту. Ау стро-не мач ка оче ки ва ња су би ла да ће 
Бал кан ски рат уни шти ти Ср би ју као на ци ју, 
да ће Тур ска јед но став но уни шти ти сна ге кра-
ља Пе тра. То је би ло упра во оно на шта су се 
осла ња ли не мач ки пла но ви и из тог раз ло га 
Ау стри ја и Не мач ка ни су чи ни ле ни шта да би 
спре чи ле бал кан ске ра то ве. Ре зул тат је био 
упра во су про тан, јер је Ср би ја иза шла из ра та 
сна жни ја не го ика да, сто је ћи као бра на про тив 
гер ман ске по пла ве.

На са стан ку за јед нич ке вла де, 7. ју ла 
1914, пред сед ник уга р ске вла де Ти са упор-
но је био про тив ра та са Ср би јом. На дру-
гој стра ни, Кoнрад фон Хе цен дорф, чи ји 
је ути цај вре ме ном оја чао, а на ро чи то ка да 
је фе бру а ра 1912. ми ни стар спољ них по сло-
ва по стао гроф Ле о полд Бер хтолд, ко мен-
та ри сао је да атен тат:

Хен ри Мор ген тау, аме рич ки ам ба са дор 
у Кон стан ти но по љу 1913 –1916. го ди не

Гроф Ле о полд Бер хтолд, ау стро у гар ски 
ми ни стар спољ них по сло ва

Уга р ски пред сед ник вла де Ти са
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ни је зло чин са мо јед ног фа на ти ка; атен тат је об ја ва ра та Ср би је Ау стро-Угар-
ској... Ако про пу сти мо ову при ли ку, Мо нар хи ја ће би ти из ло же на но вим екс-
пло зи ја ма ју го сло вен ских, че шких, ру ских, ру мун ских и ита ли јан ских аспи-
ра ци ја. Ау стро-Уга р ска мо ра да во ди рат из по ли тич ких раз ло га.

Ге не рал Кoнрад фон Хе цен дорф је, ина че, по соп стве ном ка зи ва њу, не 
ра чу на ју ћи пе ри од из ме ђу 1906. и 1912. го ди не, већ са мо у 17 ме се ци од 1. ја-
ну а ра 1913. и 1. ју на 1914, 24 пу та трaжио да од мах поч не рат про тив Ср би је. 

У из ве шта ју на сед ни ци вла де у Бе чу 7. ју ла 1914. ге не рал По ћо рек је 
под ву као да он већ две го ди не за сту па ми шље ње да „Ау стро-Уга р ска мо ра 
за ра ти ти са Ср би јом ако же ли да оста не на Бал ка ну”. Ау стро у гар ски ми ни-
стар у Бе о гра ду Гизл ја вио је Бер хтол ду да је атен тат „ство рио за нас мо рал-
ну по зи ци ју”.

Бер хтолд је пр во бит но на ме ра вао да на пад не Ср би ју без ика кве опо ме не. 
Ти син став га је при мо рао да Ср би ји упу ти ул ти ма тум, ко ји је био фор мал-
не при ро де, јер је од лу ка о на па ду до не та још пре пре да је ул ти ма ту ма. Ово 
је учи ње но упр кос то ме што суд ска ис тра га у Са ра је ву ни је от кри ла ни је дан 
до каз о од го вор но сти срп ске вла де. Пoсебни иза сла ник беч ког Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва Фри дрих фон Ви знер, ко ји је био по слат у Са ра је во 10. 
ју ла 1914. да ис пи та евен ту ал но по сто ја ње до ка за о од го вор но сти срп ске вла де 
за атен тат, 13. ју ла је те ле гра фи сао у Беч: „не по сто ји би ло шта што би ука зи-
ва ло на од го вор ност срп ске вла де у ор га ни зо ва њу уби ства или при пре ма ма 
или у снаб де ва њу оруж јем”.

До слич ног за кључ ка до шле 
су и не мач ке вла сти. Бив ши не-
мач ки кан це лар Би лов на пи сао је 
у сво јим ме мо а ри ма: „иа ко је стра-
шно уби ство де ло јед ног срп ског 
удру же ња ко је је има ло по дру жни-
це сву да по зе мљи, мно ги дeтаљи 
по твр ђу ју да га срп ска вла да ни је 
под ста кла, ни ти же ле ла.” 

У сво јим ме мо а ри ма ко ји обу-
хва та ју раз до бље од 1902. до 1919. 
го ди не, бри тан ски ди пло ма та сир 
Џејмс Ре нел Род, ка же: 

Из гле да да Ср би ја ни је мо гла 
ни шта да по стиг не на мер ним про во-
ци ра њем Ца ре ви не ко ја је тра жи ла 
из го вор да је по ко ри... ни шта ма ње 
те шко ни је би ло ни да се раз у ме про-
пу шта ње ау стриј ских вла сти да пре-
ду зму еле мен тар ну пре до стро жност 
да за шти те пре сто ло на след ни ка то ком 
ње го ве ин спек ци је у под руч ју сум њи-
ве без бед но сти. У сва ком слу ча ју по-
сле ис ку ста ва из прет ход них го ди на Фри дрих фон Ви знер
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би ло је очи глед но да је овај жа ло сни до га ђај мо гао да пocлужи рат ној стран ци 
у Бе чу, као из го вор за на пад на Ср би ју за ко ји се ду го при пре ма ла.

Го то во иден ти чан овом је и из ве штај ис тра жног су ди је Ле о на Пфе фе ра 
ко ји из ри чи то из у зи ма слу жбе ну Ср би ју из овог до га ђа ја, и ка же да она није 
би ла упо зна та са на ме ра ма окри вље них. Ква ли фи ку је као „глу па во” усме ра-
ва ње кри ви це на срп ске вла сти и до да је: 

До си је уста но вљен у вре ме мо га исле ђи ва ња нео спор но ука зу је да слу-
жбе на Ср би ја не са мо да ни шта ни је зна ла о атен та ту, већ да су они, ко ји су 
га при пре ма ли, кри ли то од ње.

У по је ди ним вла да ју ћим кру го ви ма у Бер ли ну оце ње но је да је срп ска 
вла да да ла по во љан од го вор на ул ти ма тум. Упр кос то ме Ау стро у гар ска је обја-
ви ла рат Ср би ји 28. ју ла и от по че ла не при ја тељ ства. Се дам да на ка сни је све 
европ ске си ле би ле су уву че не у рат. Бри тан ско Ми ни стар ство спољ них по-
сло ва би ло је оба ве ште но да ће Са ра јев ски атен тат беч ка вла да ис ко ри сти ти 
као по вод за агре си ју на Ср би ју и да ће је Не мач ка до дат но охра бри ти у тим 
на ме ра ма. 

Ау стриј ски ам ба са дор у Лон до ну, Мен сдо рф, до нео је ми ни стру Едвар ду 
Гре ју ко пи ју ул ти ма ту ма Ср би ји, за ко ји је ми ни стар ре као да је „нај стра шни-
ји до ку мент ко ји је ика да учи ни ла ди пло ма ти ја.” 

У сво јој књи зи Уло га Ср би је у ра ту, том I, об ја вље ној у Лон до ну 1918. го-
ди не, Кра форд Прајс (Craf word Pri ce), бри тан ски рат ни ре пор тер, на во ди да је

ау стро у гар ски ул ти ма тум од 28. jула 1914. ста вио Ср би ју пред из бор да би ра... 
из ме ђу по кор но сти и уни ште ња: то је био ис пит у од лу чи ва њу – правичaн пyт 

Џејмс Ре нел Род, бри тан ски ам ба са дор у  
Ита ли ји

Ау стро у гар ски ам ба са дор у Лон до ну  
Мен сдорф
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или срамaн, да се сло ми на ци о нал ни дух Ср ба или уни шти њи хо во по сто ја ње 
као не за ви сног на ро да; то је био ко нач ни по ку шај да се уни шти бе дем ко ји је 
срп ски пре по род из гра дио из ме ђу Бер ли на и Баг да да и из ме ђу Бе ча и Со лу на.

Не мач ки лист Vor wa erts из ју ла 1914. об ја вио је сле де ћи комeнтар у вези 
са ул ти ма ту мом Бе ча: 

Зах те ви те (ау стриј ске) вла де бру тал ни ји су од би ло ко јих ика да учи ње-
них пре ма би ло ко јој ци ви ли зо ва ној др жа ви у свет ској исто ри ји, и мо гу се 
са мо сма тра ти као на ме ра да иза зо ву рат.

По во дом до га ђа ја у Са ра је ву Реј мон По ен ка ре (Raymon Po en ka re), пред-
сед ник фран цу ске вла де, ре као је у раз го во ру са ау стриј ским ам ба са до ром 
у Па ри зу Са па ри јем да

ако услед не мо гућ но сти да пру жи ствар не и не по бит не до ка зе да она [Аустро-
угарска] на ме ра ва да ис ко ри сти Са ра јев ски атен тат као „из го вор” про тив 
Ср би је, не би тре ба ло да за бо ра ви да Ср би ја има при ја те ља спрем них да је 
бра не... мир се из ла же ве ли кој опа сно сти.

Про фе сор Ар тур Л. Фро тин гам под се ћа да је Ау стри ја
до пу сти ла да про ђе го то во ме сец да на – од 28. ју на до 23. ју ла – а да ни је пред-
у зе ла би ло ка кву ви дљи ву ак ци ју. У ства ри, она је пред у зе ла на по ре да убе ди 
Фран цу ску, Ен гле ску и Ру си ју да ће, док ће пре ма оче ки ва њи ма про те сто ва ти 
код Ср би је, ње на ак ци ја би ти крај ње мла ка и без бол на. Она је успа вљи ва ла 
ове си ле у ла жном осе ћа њу без бед но сти док је за јед но са Не мач ком спре ма ла 
ул ти ма тум Ср би ји та ко оштар да га она ве ро ват но не ће при хва ти ти и што ће 
учи ни ти рат не из бе жним. Те ле гра ми Лерхен фел да, ба вар ског ми ни стра у 

Бри тан ски ми ни стар спољ них по сло ва Едвард Греј Фран цу ски пред сед ник Реј мон По ен ка ре 
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Бер ли ну, по твр ђу ју да је то био план. По след ње при пре ме за ве ре до ра ђе не су 
на исто риј ској кон фе рен ци ји у кај зе ро вој па ла ти у Потс да му 5. ју ла. – Ср би ја 
ће са да да бу де ла ка жр тва. Она је ста ја ла са ма на пу ту ис точ ног про до ра цен-
трал них си ла. Ау стри ја је желелa да je на пад не 1913. и за тра жи ла је по моћ 
Ита ли је, ко ја је то од би ла. Не мач ка је за др жа ла свог са ве зни ка. Она још увек 
ни је би ла спрем на. Она је зна ла да би то зна чи ло рат са Ру си јом, ко ја ни је мо-
гла да на пу сти сво ју сла бу сло вен ску се стру, а та ко ђе и са ру ским са ве зни ком 
Фран цу ском. Пла ши ла се да би и Ен гле ска мо гла да им при ђе... За то је, осна же-
на спо ра зу ми ма са Тур ском и Бу гар ском, Не мач ка учи ни ла да Ау стри ја на пад не 
ка да се ство рио из го вор атен та том на на след ни ка ау стриј ског пре сто ла над вој-
во де Фран ца Фер ди нан да. Ау стри јан ци су по зна тим ул ти ма ту мом оп ту жи ли 
Ср би ју за за ве ру ко ја је во ди ла у рат. Али по сто је обим ни до ку мен то ва ни 
до ка зи да се не ко ли ко не де ља пре атен та та Не мач ка при пре ма ла за ско ри рат.

Бри тан ска фло та је но ћу, 28. jула, ис пло ви ла из По р тлан да и упу ти ла се 
ка рат ној ба зи Ска па Флоу. Са зна ње да Ен гле ска не ће ста ја ти по стра ни у слу-
ча ју не мач ког на па да на Фран цу ску и да Ита ли ја ни је спрем на да уђе у рат на 
стра ни сво јих са ве зни ка, уз не ми ри ло је Нeмачку. Ме ђу тим, не мач ки Ге не рал-
штаб је убе дио Вил хел ма II да кре не у рат. Не мач ки стра те гиј ски плaнoви су 
би ли за сно ва ни на про це ни да ће до ћи до му ње ви тог сло ма Фран цу ске, што 
олак ша ва спо рост мо би ли за ци је и кон цен тра ци је ру ске вој ске. Пoсле об ра-
чу на са Фран цу ском све не мач ке сна ге би ле би пре ба че не пре ма Ру си ји. 

Ру си ја још увек ни је би ла вој нич ки спрем на за рат, због че га је по ку ша ла 
да са Ен гле ском и Ита ли јом ути че на то да Ау стро у гар ска про ду жи рок свог 
ул ти ма ту ма. Ру ски цар Николаj II за мо лио је Вил хел ма II да уми ри Ау стри ју. 
Он је ипaк 29. ју ла потписаo указ о оп штој мо би ли за ци ји. Не мач ка је уру чи ла 
ул ти ма тум Рyси ји са зах те вом да 31. jула об у ста ви мо би ли за ци ју, са оп шта ва јући 
да ће и она при сту пи ти истим ме ра ма уко ли ко Ру си ја не од го во ри по вољ но 
на њен зах тев до 1. ав гу ста у под не. Слич ну но ту истог да на Не мач ка је уру-
чи ла и Фран цу ској. По што је Рyси ја не га тив но од го во ри ла на не мач ки ул ти-
ма тум, не мач ки ам ба са дор у Пе тро гра ду је, 31. ју ла, уру чио ру ском ми ни стру 
ино стра них по сло ва Са зо но ву, текст о об ја ви ра та. Фран цу ска је об ја ви ла 

Гроф Лер хен фелд

Сер геј Са зо нов,  
ру ски ми ни стар  

спољ них по сло ва
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Те ле грам ко јим ау стриј ски по сла ник ба рон Ги зел оба ве шта ва да  
по ис те ку ро ка ул ти ма ту ма на пу шта Бе о град

Ау стр о у гар ска об ја вљу је рат Ср би ји, 28. ју ла 1914. го ди не 

мо би ли за ци ју 1. ав гу ста, а Бeлгија још 31. jула. Ен гле ски ми ни стар Греј је 2. 
ав гу ста зва нич но по твр дио да ће ен гле ска фло та шти ти ти Фран цу ску. Ен гле ска 
је 4. aвгуста упу ти ла ул ти ма тум Не мач кој, зах те ва ју ћи без у слов но по што ва ње 
не у трал но сти Бел ги је и истог да на, у 11 са ти уве че, об ја ви ла рат Не мач кој.
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Ау стриј ска на ред ба о мо би ли за ци ји од 1. ав гу ста 1914. го ди не
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SER BIA ÎN RE LAŢII LE IN TER NAŢIO NA LE  
DE LA CON GRE SUL DE LA BER LIN  

PÂNĂ LA ÎNCEPUTUL PRI MU LUI RĂZBOI MON DIAL

Re zu mat

Pe ri o a da din tre Con gre sul de la Ber lin şi începutul Pri mu lui Război Mon dial a fost 
marcată de câteva cri ze in ter naţio na le de factură politică şi economică. Ace stea au avut 
la bază con flic te le moc ni te din tre ma ri le pu te ri şi do rinţa de a con tro la te ri to rii cât mai 
întinse, de a ex plo a ta re sur se şi de a-şi ex tin de po se si u ni le co lo ni a le. 

Si tuaţia  din Pe nin su la Balcanică era de stul de complicată. An glia i-a pro pus Ru si-
ei un com pro mis în ce ea ce pri veşte Tur cia, dar Po ar ta a re spins Pro to co lul Lon do nez din 
31 mar tie 1877, ajungându-se ast fel la un război, încheiat prin pa cea de la San Ste fa no. 

După răscoala din Herţego vi na şi încheierea războiului ru so-turc, între 13 iu nie şi 
13 iu lie 1878 a avut loc Con gre sul de la Ber lin, pre zi dat de însuşi Ot to von Bi smark, ca re 
nu şi-a ascuns an ti pa tia faţă de re pre zen tanţii  ţărilor bal ca ni ce, ac cep taţi ca ob ser va to ri la 
lucrările con gre su lui, şi faţă de tur ci. Pre tenţii le Au stro-Un ga ri ei faţă de ane xa rea Bo sni ei 
şi Herţego vi nei au întâmpinat do ar împotrivirea Tur ci ei, ca re însă nu a fost luată în seamă.

După 1878, ma jo ri ta tea re pre zen tanţilor ma ri lor pu te ri au con si de rat că Ser bia se află 
în zo na de in te res a Au stro-Un ga ri ei şi că tre bu ie să se abţină de la ori ce gest ca re ar pu tea 
fi in ter pre tat ca ostil faţă de po li ti ca de re con fi gu ra re teritorială a Bal ca ni lor. În ace laşi timp 
creşte pu te rea economică şi militară a Ger ma ni ei, ca re adoptă tot mai en tu zi ast te ze le 
de spre ex cepţio na li smul şi su per i o ri ta tea ra sei ger ma ne faţă de to a te ce le lal te, îndeosebi 

Не мач ка на ред ба о мо би ли за ци ји од  
2. ав гу ста 1914. го ди не

Те ле грам ау стро у гар ске вла де о об ја ви ра та  
Ср би ји
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faţă de sla vii “pri mi ti vi” din Eu ro pa Centrală şi de Est. Ka i se rul Wil lhelm con si de ra că 
războiul împotriva Ru si ei este ine vi ta bil şi că Ser bia este un ghim pe bal ca nic ca re tre bu ie 
îndepărtat, sau, în cel mai bun caz, pus la re spect. 

În ca li ta te de ali at po li tic al Ger ma ni ei im pe ri a li ste, Au stro-Un ga ria a fost strunită tot 
mai des să adop te măsuri şi po ziţii  din ce în ce mai du re, in tran si gen te şi chi ar ul ti ma ti ve 
faţă de Ser bia, ca re era conştientă că nu dis pu ne de suficientă pu te re să se ape re singură, 
aşa că a încercat o permanentă apro pi e re de Ru sia. 

În con tex tul ace stor con flic te tot mai ac cen tu a te a iz buc nit şi Ma re le Război, în va ra 
anu lui 1914. 

SER BIA IN THE IN TER NA TI O NAL RE LA TI ONS  
FROM THE CON GRESS OF BER LIN UN TIL  

THE BE GIN NING OF THE FIRST WORLD WAR

Sum mary

The pe riod bet we en the Con gress of Ber lin and the out bre ak of the First World War 
was mar ked by se ve ral po li ti cal and eco no mic in ter na ti o nal cri ses. The se had as bac kgro und 
smo ul de ring con flicts bet we en the gre at po wers and the ir de si res to con trol ever mo re 
ex ten ded ter ri to ri es, in or der to ex plo it the ir re so ur ces and ac qu i re furt her co lo nial pos-
ses si ons. The si tu a tion of the Bal kan pe nin su la was qu i te com pli ca ted. En gland had 
pro po sed to Rus sia a com pro mi se con cer ning Tur key, but the Tur kish go vern ment had 
re jec ted the Lon don Pro to col on 31st of March 1877, re jec tion which led to a war en ded 
in the San Ste fa no pe a ce tre aty. Af ter the upri sing in Her ze go vi na and the end of the 
Rus so-Tur kish war, the Con gress of Ber lin was con ve ned, pre si ded by Ot to von Bi smarck 
him self, who was not con ce a ling his aver sion to wards the re pre sen ta ti ves of Bal kan 
co un tri es ad mit ted as ob ser vers to the Con gress, as well as to wards the Turks. The cla ims 
of Au stria-Hun gary to an nex Bo snia and Her ze go vi na met only the op po si tion of Tur key, 
which, ne vert he less, was not ta ken in to ac co unt. 

Af ter 1878, most re pre sen ta ti ves of the gre at po wers we re con si de ring that Ser bia 
be lon ged to the in te rest zo ne of Au stria-Hun gary, and as such ha ving to re frain from any 
ge stu re that co uld ha ve been in ter pre ted as ho sti le to the po licy of ter ri to rial re con fi gu-
ra tion of the Bal kans. At the sa me ti me, a steady growth of the eco no mic and mi li tary 
po wer of Ger many was ta king pla ce, whi le the the ses of ex cep ti o na lism and su per i o rity 
of the Ger man ra ce as com pa red to all the ot hers and espe ci ally to the “pri mi ti ve” Slavs in 
Cen tral and Ea stern Eu ro pe we re em bra ced with in cre a sing ent hu si asm. The Ka i ser Wil li am 
con si de red that a war aga inst Rus sia was una vo i da ble and that Ser bia was a Bal ka nic thorn 
that sho uld be re mo ved or, at the very le ast, kept in check.

As a po li ti cal ally of the im pe ri a li stic Ger many, Au stria-Hun gary was pus hed to adopt 
in cre a singly stern, in tran si gent and even ul ti ma ti ve at ti tu des and me a su res to wards Ser bia, 
a co un try which, awa re of not ha ving eno ugh po wer for self-de fen se, was per ma nently 
se e king rap proc he ment with Rus sia. In the con text of tho se de e pe ning ten si ons, the Gre at 
War bro ke out in the sum mer of 1914.
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V a s i l e  D u d a ș *

ÎNTREVEDERILE DINTRE TAKE IONESCU ŞI  
NIKOLA PAŠIĆ DIN TOAMNA ANULUI 1918 

REFERITOARE LA FRONTIERA ROMÂNO-SÂRBĂ

 La 22 iulie 1918, cunoscutul om politic român Take Ionescu sosea la Paris. 
În scurt timp, el se alătura celorlalți emigranți români aflați în capitala Franței, 
în susținerea intereselor României. 

Între timp, înfrângerile armatelor germane pe frontul de vest, coroborate cu 
cele ale armatelor austro – ungare în luptele de-a lungul râului Piave anunța 
sfârșitul Marelui Război. Situația va deveni catastrofală pentru Puterile Centrale 
după destabilizarea frontului balcanic. La 15 septembrie 1918, prin atacul bine 
pregătit al Antantei la Dobropolje, în Macedonia, s-a năruit apărarea armatei 
bulgare. La 26 septembrie guvernul de la Sofia a solicitat armistiţiu, iar peste 3 
zile armata sa a capitulat fără condiţii. În cursul lunii următoare exemplul său a 
fost urmat de Turcia. Drumul trupelor aliate era deschis acum spre graniţele sudice 
ale Monarhiei Dunărene.

În noul context, situația României care încheiase pace cu Puterile Centrale, 
devenea tot mai dificilă. 

După o activitate intensă, emigranții români aflați în Franța, reușesc să 
constituie Consiliul Național al Unității Românești. În funcția de președinte este 
desemnat Take Ionescu. În scurt timp, miniștrii de externe ai Franței, Angliei și 
Italiei recunosc oficial noul organism politic român. 

Peste câteva zile, hotelul unde își stabilise domiciliul Take Ionescu, devine 
sediul unei tumultoase activități politice. Legat de întâlnirile care aveau loc în 
spațiile locației pariziene, Constantin Zane consemna într-o lucrare dedicată vieții 
și activității omului politic român: “Acolo începea de dimineața întrevederile 
neîntrerupte cu compatrioții săi, muncind fiecare cu un admirabil devotament la 
rolul ce i se atribuise. Acolo veneau ziariști străini să întrebe și să se inspire; 
acolo se întâlneau cu el, Beneš, Venizelos, Masaryk, Pašić și atâția alții. Acolo era 
acum ministerul de externe al României libere”1. 

* Cercetător științific gr. I, dudasvasile@yahoo.com.
1 Constantin Xeni, Take Ionescu 1858–1922, Ediţia a III – a, Bucureşti, Editura “Universul”, 1933, 

p. 370.



60

Același autor continuă: “El vede și pe Pašić și-i expune cu toată francheța 
punctul său personal de vedere în chestia Banatului. Știu, că dvs aveți un punct 
diametral opus nouă. Decât unul sau altul să ieșim învinși, eu nu văd decât mij-
locul unui arbitraj, pentru a înlătura riscul unei surprize a Conferinței și a păstra 
amiciția necesară țărilor noastre. Da, zise Pašić dar d-ta ești un simplu particular, 
pe când eu reprezint Serbia și vorba mea leagă țara”.2 

Dialogul dintre cei doi oameni politici pe această temă este prezentat în mod 
similiar şi de istoricul american I. J. Lederer, care susţine că Venizelos ar fi fost 
gata să medieze şi că, în genere, între Take Ionescu şi Nikola Pašić s-ar fi produs 
o amicală destindere în problema frontierei dintre cele două state.3

Diplomatul Viorel Virgil Tilea confirmă faptul că Take Ionescu a propus lui 
Pašić un arbitraj amical, ceea ce omul de stat sârb a acceptat cu singura rezervă 
că, dacă România nu ar primi mai târziu angajamentele luate, el nu s-ar mai con-
sidera legat de ideea respectării lor. Totodată, legat de stabilirea graniței cu Serbia 
el sublinia că, Take Ionescu considera că era “un diferend rezolvat deja în favoarea 
noastră prin tratatul de alianță al României, dacă acel tratat era considerat încă 
valabil de puterile înțelegerii” sau “un diferend de rezolvat, dacă tratatul era să fie 
înlocuit prin aplicarea principiilor de liberă dispoziție a popoarelor”. Ajungând la 
concluzia că tratatul nu va mai fi recunoscut, el a început convorbirile particula-
re cu premierul Nikola Pašić. “Acest diferend, care există, pe care nu l-am creat 
eu, trebuie rezolvat înainte de a ști Serbia cu siguranță că tratatul nostru este nul; 
înainte de a putea să fim noi obiect de compensație pentru rezolvarea diferendului 
sârbo-italian; înainte de deschiderea Conferinței pentru a obține blocul cu care să ne 
prezentăm (uniți) în toate celelalte chestiuni”. Potrivit consemnărilor sale, premierul 
sârb ar fi fost de acord cu un teritoriu de 30 km, care să protejeze capitala statului 
său. Take Ionescu a propus ca această înțelegere să fie mediată de una sau două 
persoane iar el și Pašić să “susțină hotărârea ca dreaptă, așa ca odiul popoarelor să 
nu cada singur asupra arbitrului”. Premierul sârb a acceptat cu o singură condiție 
“dacă dumneata poți vorbi în numele României, dacă nu reprezinți România, 
adică dacă România nu-ți primește politica, eu nu mai sunt legat”.4

Theodor Emandi, unul din colaboratorii apropiaţi ai lui Take Ionescu, refe-
rindu-se la aceeaşi problemă, consemna că omul politic român voia “să ne împă-
căm între noi asupra graniţelor, aşa ca să nu lăsăm pe alţii să ni le impună, căci, 
socotea el, mai bună era lucrarea unei împăciuiri prieteneşti decât aceea a unei 
judecăţi care adesea este nedreaptă pentru amândouă părţile”5. 

Într-o altă convorbire, la care a asistat lordul Balfour și Venizelos, primul 
ministru al Greciei, Pašić a repetat “Eu primesc ideea arbitrajului numai în ipo-
teza când domnul Take Ionescu ar reprezenta România”. 

Într-adevăr, mai multe mărturii documentare, pobează faptul că Take Ionescu 
avusese o serie de întrevederi cu Thomas Masaryk, Eleftherios Venizelos, Ante 

2 Ibidem, p. 382–383.
3 Ivo. J. Lederer, Yugoslavia at the Paris Peace Conference, a Study in Frontiermaking, Yale 

University Press, 1963, p. 100. Legat de discuţiile purtate pe această temă de Take Ionescu şi Nicola 
Pasić vezi şi studiul lui Ion M. Almăjan, Cum s-a împărţit Banatul? Filipica lui Take Ionescu împotriva 
lui Ion I. C. Brătianu, în Patrimonium Banaticum, IV, Timişoara, 2006, p. 267–270.

4 V. V. Tilea, Acţiunea diplomatică a României, Sibiu, Tipografia Poporului, 1925, p. 141.
5 Eliza Campus, Din politica externă a României 1913–1947, Bucureşti, Editura politică, 1980, p. 191.
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Trumbić şi Nikola Pašić. Cei cinci oameni politici doreau să contrazică părerea 
potrivit căreia statele lor nu erau capabile să realizeze un climat de echilibru şi 
reală cooperare. Liderii balcanici urmăreau să-şi rezolve între ei problemele liti-
gioase şi să se prezinte la Conferinţă uniţi. 

Cu prilejul întrevederilor avute cu reprezentanţii Consiliului Naţional Iugos-
lav, Take Ionescu admisese posibilitatea ca România să renunţe la revendicarea 
integrală a Banatului, înscrisă în tratatul de alianţă din 1916. “Eram atunci mânaţi 
de o singură dorinţă în faţa viitoarei Conferinţe de pace să mergem uniţi, cu toa-
te diferendele rezolvate între noi sau prin arbitraje alese de noi – preciza Take 
Ionescu – voiam să arătăm puterilor care urmăreau să decidă soarta noastră că 
eram destul de maturi şi că nu aveam nevoie de ele când era vorba de a reglementa 
chestiunile dintre noi6. 

Întrucât, trenul în care călătorea delegația care urma să reprezinte România 
la Conferința de Pace de la Paris urma să treacă prin Belgrad, primul ministru 
Ion I. C. Brătianu, a considerat că era binevenit un scurt popas în capitala Serbiei 
pentru a demonstra că el nu urmărea înrăutăţirea relaţiilor cu statul vecin, ci o 
înţelegere raţională a delimitării frontierei. După un dejun servit la palatul regal, 
în compania tânărului Alexandru I, care exercita funcţia de regent în numele 
bătrânului suveran Petru I, cei doi oameni politici au examinat într-o lungă con-
vorbire, principalele probleme care interesau cele două ţări. Legat de viitoarea 
frontiera dintre statele lor, Brătianu a expus punctul său de vedere, arătând că 
respectarea integrală a tratatului din 1916 cu privire la graniţa dintre Serbia şi 
România era departe de a constitui din partea ţării sale un act inamical faţă de 
Serbia. Soluţia aceasta i-a fost impusă de convingerea că Dunărea, era singura 
graniţă capabilă să evite în viitor orice procese între cele două state. “Ar fi neno-
rocit să tranşăm, sub înrâurirea unor factori vremelnici, o chestiune care poate 
uşura sau compromite pentru totdeauna, dezvoltarea relaţiilor între cele două 
popoare”7 a precizat premierul român. 

După ce l-a ascultat cu atenţie, interlocutorul său a respins propunerea, 
motivând că ea nu poate fi acceptată din motive de securitate, capitala Belgrad 
rămânând sub o permanentă ameninţare şi că poporul sârb din Banat avusese o prea 
mare parte în dezvoltarea naţională a Serbiei, pentru a putea fi părăsit. Era însă 
convins de necesitatea unor relaţii prieteneşti între cele două popoare; punctul de 
vedere al lui Brătianu fiindu-i de altfel cunoscut, spera totuşi că se vor putea găsi 
soluţii de înţelegere, fără a jertfi interese sârbeşti atât de considerabile. Premierul 
român a replicat că guvernul de la Bucureşti este dispus să ofere garanţii atât 
privind capitala cât şi legate de statul vecin. Întrucât regentul manifesta în conti-
nuare îndoieli, Brătianu a făcut o nouă propunere, potrivit căreia linia de frontieră 
urma să treacă la 10 km est de Belgrad şi obliga statul român să nu atace niciodată 
sub nici un motiv statul sârb. Nici acest demers nu a fost acceptat, regentul Ale-
xandru comunicând pe un ton politicos că de altfel problema graniţelor dintre cele 
două state este în discuţie între Take Ionescu şi Ante Trumbić şi că el de unul singur 
nu poate lua astfel de hotărâri.

6 Ibidem, p. 190.
7 Gheorghe Brătianu, Acţiunea politică şi militară a României în 1919, București, Cartea 

Românească, 1939, p. 32.
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După această întrevedere, principele l-a primit în audienţă pe jurnalistul 
francez Tavernier care însoțea delegația română și căruia i-a confirmat faptul că 
este la curent cu înţelegerea dintre Take Ionescu şi Nikola Pašić, în privinţa părţii 
occidentale a Banatului, care recunoştea Serbiei drepturi asupra acestei regiuni. 
Nemulţumit că demersul său s-a finalizat cu eşec, Brătianu a trimis o radiogramă 
la Bucureşti în care comunica că “Take Ionescu a compromis grav interesele 
noastre în Banat”8.

Cum s-au derulat evenimentele ulterioare la Paris și în Banat se știe. Brati-
anu a refuzat categoric orice colaborare cu Take Ionescu, susținând că marile 
puteri trebuiau să-și onoreze semnătura pe tratatul încheiat de țara sa cu Antanta 
în vara anului 1916 și să țină cont de sacrificiile României făcute pe fronturile de 
luptă pentru obținerea victoriei finale.

Între timp, disoluția structurilor militare ale armatei austro-ungare la finele 
lunii octombrie 1918, urmată de de cea a administrației, a dus la constituirea și în 
Banat la fel ca pe întregul spațiu al Monarhiei Dunărene a unor consilii și gărzi 
naționale românești, șvăbești, sârbe și maghiare, care aveau menirea de a apăra 
ordinea atât în localitățile urbane cât și în cele rurale. 

La Timișoara, în cursul dimineții zilei de 31 octombrie, sub presiunea 
manifestațiilor de stradă, urmate de un miting în fața Primăriei se proclamă 
republica, puterea locală trecând în mâinile unui Sfat al Poporului exponent al 
Consiliului Național Maghiar care preluase puterea la Budapesta. 

În această situație favorabilă, premierul Nicola Pašić a transmis dispoziția 
ca armata sârbă să ocupe mai multe teritorii din sudul Monarhiei Dunărene între 
care și Banatul. Astfel, unitățile armatei sârbe au trecut la 5 noiembrie Dunărea 
și fără a întâmpina nici o rezistență a ocupat în două săptămâni întregul spațiu 
bănățean9. 

În timp ce armata sârbă înainta fără nici o rezistență în nordul Dunării, noul 
guvern maghiar condus de contele Mihály Károlyi a început tratative la Belgrad 
privind condițiile în baza cărora Ungaria putea încheia un armistițiu separat cu 
Antanta. 

În ziua de 13 noiembrie 1918, în timp ce în capitala Serbiei era semnată 
Convenția de armistițiu cu Ungaria, la Arad reprezentanții românilor ardeleni, 
bănățeni, crișeni, sătmăreni și maramureșeni purtau tratative cu o delegație a 
guvernului maghiar condusa de ministrul naționalităților Jászi Oszkár. A doua zi, 
după eșuarea tratativelor, liderii români au luat hotărârea de a convoca o mare 
întrunire naţională. În Circulara lansată către toate consiliile naţionale comitatense, 
cercuale şi comunale românești se solicita ca în termen de 12 zile să fie organi-
zate alegeri de delegaţi. Sufragiul urma să se desfăşoare pe circumscripţii potrivit 
legii electorate din anul 1910. În fiecare cerc urmau să fie aleşi 5 delegați care 
urmau să primească un mandat care trebuia să exprime voinţa alegătorilor. Do-
cumentul trebuia semnat de preşedintele, secretarul şi bărbaţii de încredere ai 
întrunirii. Votul era universal şi erau admişi numai românii. De asemenea se 

8 Arh. MAE, fond 21, Conferinţa Păcii, 1919, dosar 223, f. 16, radiograma din 14–27 ianuarie 1919
9 Slobodan Bjelica, Istoriografia sârbă despre divizarea regiunii, în Istoria Banatului. Studii privind 

particularitățile unei regiuni transfrontaliere, Ediția a- II -a, revăzută și adăugită, București, Editura 
Academiei Române, 2016, p. 599.
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apela la elita clericală şi laică reprezentând organizaţii şi instituţii ce jucaseră un 
rol în viaţa politică şi spirituală a românilor10.

La 20 noiembrie este dată publicităţii data şi locul adunării. Chemarea a avut 
răsunetul aşteptat şi în spaţiul bănăţean. Cu toate greutăţile întâmpinate, într-o 
atmosferă de entuziasm, în cercurile electorale au loc întruniri în vederea alegerii 
delegaţilor. Sunt semnificative în acest sens protocoalele, procesele verbale precum 
şi mandatele cu care locuitorii şi-au împuternicit aleşii. Însufleţiţi de îndemnuri-
le primite, începând cu ultimele zile ale lunii noiembrie, delegaţii bănăţeni, unii 
îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, alţii purtând uniformele ostăşeşti purtate în 
timpul crâncenului război la care luaseră parte au pornit spre Alba Iulia.

După ce au sosit la destinație, cea mai mare parte a delegaţilor bănăţeni s-au 
întrunit în cursul zilei de 30 noiembrie la hotelul Hungaria într-o consfătuire 
legată de situaţia creată în Banat ca urmare a ocupaţiei militare. Cu acest prilej, 
unii au relatat despre dificultăţile întâmpinate, mai ales în comitatul Torontal, cu 
ocazia întrunirilor şi a deplasărilor spre Alba Iulia. În unanimitate s-a solicitat 
înlocuirea unităţilor militare sârbe cu trupe franceze sau engleze. Relatând despre 
aceasta întrunire, gazeta “Românul” consemna într-un articol intitulat Bănăţenii 
că cei prezenţi au subliniat faptul că “voinţa nestrămutată a românilor bănăţeni 
este ca Banatul întreg să facă parte din Regatul României şi accentuează deosebit 
ca unirea românilor din Transilvania, Ungaria şi Banat trebuie să se facă fără nici 
o condiţie”11.

A doua zi, într-o atmosferă entuziastă delegaţii sosiţi din toate părţile Ar-
dealului, Banatului, Crişanei şi Maramureşului au votat pentru unirea cu România. 
Rezoluţia adoptată prevedea însă menţinerea unei autonomii provizorii până la 
întrunirea Constituantei care urma să fie aleasă prin vot universal. Alexandru 
Vaida Voevod a propus constituirea unui Mare Sfat Naţional care să cuprindă 250 de 
membri. În cursul dimineţii zilei de 2 decembrie, întruniţi în sala mare a Palatului 
Justiţiei din localitate, fruntaşii români au ales organele de conducere şi au 
desemnat un Comitet Executiv cu activitate permanentă care urma să conducă 
problematica curentă din teritoriile unite cu România. În rândurile Marelui Sfat 
Naţional figurau numele a 44 de români bănăţeni.

Mărturiile timpului dovedesc că cea mai mare parte a localităţilor bănăţene 
au trăit din plin ziua marii sărbători. Aproape că nu a existat sat ori oraş în care 
românii să nu se fi adunat la biserică, şcoală, primărie sau chiar sub cerul liber 
pentru a asculta însufleţitoarele cuvântări ale preoţilor, învăţătorilor, avocaților sau 
altor intelectuali referitoare la semnificaţia evenimentului. În multe cazuri, cu 
ocazia întrunirilor, au fost adresate telegrame pe adresa Marii Adunări Naţionale 
prin care cei prezenți îşi exprimau adeziunea totală la hotărârile luate. Cotidianul 
de limba germană “Temesvarer Zeitung” îşi informa cititorii într-un reportaj în-
titulat Lugojul împodobit cu drapele că: “Marele eveniment care s-a desfăşurat la 
Alba Iulia duminică a avut şi în Lugoj festivitatea sa. De aici au călătorit peste 300 
de români la Alba Iulia pentru a lua parte la adunarea naţională. Participanţii s-au 
întors acasă luni înainte de masă. Pe clădirile băncilor româneşti şi nenumărate 

10 Arhivele Naţionale Bucureşti, Fond Consiliul Naţional Caransebeş, dosar 4/1918, f. 1.
11 „Românul”, VII, nr. 20, din 20 noiembrie / 3 decembrie 1918.
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case particulare erau arborate drapele. În toate bisericile româneşti au avut loc 
slujbe divine festive. La orele 11 înainte de masă s-a bătut toaca la toate bisericile 
iar apoi au sunat peste tot clopotele. Pe străzile oraşului, populaţia românească 
s-a arătat în haine de sărbătoare având cocarde cu culorile drapelului românesc. 
Atmosfera era voioasă, liniştea nu a fost tulburată în nici un fel”12.

După încheierea lucrărilor Marii Adunări Naţionale, cea mai mare parte a 
delegaţilor bănăţeni s-au reîntors acasă, câţiva însă de frica autorităţilor militare 
sârbe s-au retras la Sibiu, constituind un grup de refugiaţi politici. Sub conducerea 
cunoscutului istoric dr. Ioan Sârbu din Rudăria, ei au desfăşurat o intensă activitate 
de propagandă pentru retragerea armatelor sârbe din Banat.

Reîntorşi la casele lor, delegaţii timişoreni au constatat cu satisfacţie că parţial, 
unul din dezideratele lor susţinute la Alba Iulia devenise realitate. In cursul zilei de 
2 decembrie în oraş îşi făcuseră apariţia primele detaşamente ale armatei franceze. 
Ele aveau în frunte pe generalul Jouinot Gambetta. El îşi va stabili punctul de 
comandă în Palatul Lloyd din zona centrală a urbei. 

Paralel cu românii și sârbii bănățeni şi-au intensificat activitatea. Sub 
protecția armatei sârbe ei au luat hotărârea de a se subordona Consiliului Naţional 
Sârb Central de la Novi Sad care îşi începuse activitatea la 3 noiembrie. Profitând 
de situaţia favorabilă creată, Consiliul Naţional din Novi Sad a început pregătirile 
pentru organizarea unei mari adunări populare a popoarelor slave din Bacica, 
Banat şi Baranya. Locuitorii de naţionalitate slavă care împliniseră 20 de ani atât 
bărbaţi cât şi femei urmau să-şi desemneze delegaţii pe primării, astfel încât cel 
ales să reprezinte 1000 de votanţi. Sunt consemnate 36 de localităţi din Banatul 
Timişean care şi-au trimis 72 de delegati. Ei au reprezentat conaţionalii lor la 
Adunarea Naţională care a avut loc la 25 noiembrie. Într-o atmosferă entuziastă cei 
757 de delegaţi din 211 localităţi au hotărât separarea teritoriilor lor de Ungaria şi 
unirea cu Regatul Sârb. Peste câteva zile la 1 decembrie la Belgrad se va constitui 
Regatul Sârbo-Croato-Sloven.13

Revenind la ceea ce se întâmpla la Conferința de Pace de la Paris, în lunile 
care au urmat, opinia publică bănățeană a urmărit cu atenție, prin intermediul 
presei, disputa între delegația României și Sebiei pentru apartenența zonei.

Hotărârea Consiliului Suprem din 21 iunie 1919 privind divizarea Banatului 
a fost primită cu indignare atât de români cât și de sârbi. Și în Regatul Român cât 
și în cel Sârbo-Croato-Sloven au avut loc mitinguri de protest. 

Și reprezentanții șvabilor bănățeni și-au manifestat nemulțumirea față de 
departajarea zonei. Întruniți în cursul dimineţii zilei de 10 august 1919 în oraşul 
de pe Bega, cei peste o mie de reprezentanți lor sosiți din câteva zeci de localități 
au hotărât printre altele să adopte Rezoluţia, elaborată de Michael Kausch în care 
se consemna: “1. În numele tuturor şvabilor din Banat, declarăm că numai de la 
Banatul nedespărţit sperăm binele fiecărei naţiuni din Banat, căci un Banat îm-
părţit în graniţe nefireşti înseamnă o ruină economică pentru toate popoarele care 
trăiesc aici, o cauză pentru sfadă veşnică şi nemulţumiri continui şi de tulburare 

12 “Temesvarer Zeitung”, LXVII, nr. 275, din 6 decembrie 1918.
13 Ljubivoje Cerović, Srbi u Temišvarskom Banatu na istorijskom raskršću 1918–1919. godine, în 

„Prisajedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbiji 1918”. Novi Sad, 1993, p. 116.
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a păcii dorite. Noi dorim în consecinţă indivizibilitatea Banatului. 2. Timişoara fiind 
centrul vieţii economice şi sociale a Banatului şi ea fiind încorporată României 
şi suveranitatea Majestăţii sale regele României fiind extinsă asupra Banatului şi 
deoarece noi vedem în Manifestul de la Alba Iulia o garanţie că în statul nostru 
viitor ne este asigurată dezvoltarea liberă a caracterului nostru poporal, folosirea 
liberă a limbii noastre materne, şi amândouă, caracterul poporal şi limba maternă 
le vom putea promova nestingherit pe teren politic, cultural, economic şi social şi 
astfel să ne asigurăm viitorul nostru naţional, dorim ca întreg Banatul, unitar şi 
nedespărţit, să se alipească României Mari. 3. Această hotărâre se va comunica 
Conferinţei de pace”14.

La sfârşitul întrunirii cei prezenţi au propus alegerea unei delegaţii care urma 
să plece la Paris pentru a prezenta un memoriu în acest sens. Conform hotărârilor 
luate, o delegaţie alcătuită din patru reprezentanţi ai şvabilor bănăţeni a pornit la 
12 august spre Paris. La 19 august Stefan Frecot, Andreas Buschmann, Thomas 
Fernbacher şi Franz Timon au fost primiţi de Consiliul celor zece. Cu acest prilej, 
Stefan Frecot, în calitate de conducător al delegaţiei a descris exact situația Ba-
natului, accentuând consecintele nefaste ale divizării. Totodată el a prezentat un 
memoriu în care erau înserate urmările negative ale scindării Banatului şi voinţa 
conaţionalilor săi de a se uni cu România. “În numele tuturor şvabilor – se con-
semna în document – declarăm că noi nădăjduim în mântuirea tuturor naţionali-
tăţilor din Banat, numai într-un Banat integral şi nedivizat, căci un Banat divizat, 
fără frontiere naturale înseamnă, pentru toate popoarele care îl locuiesc, ruină 
economică, constituind o cauză de conflicte, de nemulţumire şi de ameninţare a 
păcii. Deoarece Timişoara, centrul vieţii economice şi sociale, a fost alipită la 
România şi suveranitatea M. S. Regelui României a fost extinsă asupra Banatului; 
deoarece noi vedem în manifestul de la Alba Iulia o garanţie că noi vom putea, în 
viitorul nostru Stat, să ne dezvoltăm liberi caracterul nostru naţional, să întrebuinţăm 
liberi limba noastră maternă pe teren politic, economic, cultural şi social şi să ne 
asigurăm astfel viitorul naţional, noi dorim ca întreg Banatul să fie alipit integral 
şi nedivizat la Regatul României Mari. Noi suntem purtătorii voinţei unanim liber 
şi spontan exprimate a unei naţiuni de 500.000 suflete, naţiune care reprezintă 
31,5% din întreaga populaţie a Banatului şi care, de acord cu locuitorii români ai 
acestei provincii, (529.048 suflete), reprezentând ei 37% din populaţia totală, 
cerem reunirea Banatului cu România. Rezultă că dintr-o populaţie de 1.582.133 
suflete, 68%, adică 1.090.349 cer această unire cu Regatul Român”15.

În general, argumentele prezentate de către delegaţii şvabi, referitoare la 
consecinţele negative ale divizării Banatului, au fost bine primite de oamenii de 
stat cu care au stat de vorbă. S-a promis delegaţiei – relata Frecot – că se va ţine 
seama de voinţa şvabilor în cazul în care problema Banatului va reveni la ordinea 
de zi a Conferinţei de pace16.

14 “Banatul”, I, nr. 29, din 17 august 1919.
15 Délégation des Souabes du Banat a la Conférence de la Paix (L’ unité du Banat, situation 

économique du Banat avec une carte), Paris, août, 1919, p. 6–7; Aurel C. Peteanu, Memoriul prezentat 
la Conferinta de pace de către delegația șvabilor din Banat, în: Revista Institutului Social Banat Crișana, 
XII, noiembrie – decembrie 1943, p. 416–425.

16 “Deutsche Wacht”, I, nr. 137, din 27 septembrie 1919.
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Începând cu ultimele zile ale lunii iulie trupele sârbe au început să se retragă 
de pe teritoriul revenit României. Frontiera propusă avea însă un caracter provizoriu 
datorită fazei sale de proiect. Relaţiile dintre cele două state au continuat să rămână 
încordate.

Peste un an, la 10 august 1920 s-a semnat la Sevres Tratatul frontierelor. Actul 
diplomatic a fost acceptat la 28 octombrie de către guvernul condus de generalul 
Alexandru Averescu şi parafat de ministrul de externe Take Ionescu. Linia de-
marcaţională dintre cele două state urma să fie definitivată de o comisie mixtă 
alcătuită din şapte membri (cinci străini şi doi localnici) menită să procedeze la 
fixarea traseului stipulat.

La insistenţele diplomaţiei franceze, în toamna anului 1920 şi primăvara celui 
următor au avut loc mai multe întruniri oficiale între reprezentanţi ai celor două 
ţări, legate de comisia mixtă care avea sarcina de a definitiva linia de graniţă.

La 7 iunie 1921, cu prilejul semnării Convenţiei de alianţă defensivă între 
România şi Regatul Sârbo-Croato-Sloven, Take Ionescu şi Nikola Pašić au con-
venit să se constituie două comisii mixte (alcătuite din câte patru membri delegaţi) 
care să se reunească periodic şi să analizeze situaţia localităţilor din vecinătatea 
frontierei în vederea unor rectificări. Demersurile diplomatice şi tehnice au fost 
urmărite cu interes de către presa din ambele ţări şi redată, deseori, cu tendenţi-
ozitate, cu acuze reciproce contribuind astfel la sporirea tensiunii din zonă prin 
campaniile de adunări populare, pro sau contra17. 

Între 17 şi 20 septembrie 1921 au loc mai multe runde de negocieri la Timi-
şoara referitoare la schimbul de localităţi. În protocolul redactat în zilele de 3–4 
ianuarie 1922, România obţinea localităţile Beba Veche, Cherestur şi Ciorda iar 
Iugoslavia Crivobara, Gaiu Mare şi Surian.18

Întâlnirile comune din primăvara anului 1922 au în centrul discuţiilor pro-
blemele legate de Jimbolia şi Nakovo.

Sesiunea Micii Înţelegeri care a avut loc la Sinaia în zilele de 28–30 iunie 
1923 precum şi adoptarea noii constituţii româneşti care stipula contextul în care 
puteau avea loc rectificări de teren a impulsionat reluarea negocierilor. După re-
unirea tuturor actelor convenite diplomatic într-un prim proiect comun care a fost 
apoi înaintat Conferinţei Ambasadorilor organizată la Paris a urmat la 24 noiembrie 
semnarea Protocolului de la Belgrad, fondat pe un dublu interes, dinastic şi politic. 

În cursul anului următor, Comisia mixtă constituită a definitivat graniţa 
comună a celor două state.

În anii care au urmat, adepții lui Take Ionescu i-au reproșat lui Ion I. C. 
Brătianu poziția inflexibilă manifestată în calitate de șef al delegației României 
pe timpul Conferinței de Pace de la Paris și au subliniat mereu faptul că înțelegerea 
la care ajunseseră Take Ionescu și Nikola Pašić ar fi dus la stabilirea unei granițe 
mult mai favorabile României. 

17 Stelian Mândruţ, Stabilirea frontierei Banatului după primul război mondial (1918–1924). Impact 
şi consecințe, în: Studii de Istorie Banatului, XXIII–XXV, 1999–2000, p. 136.

18 Ibidem.
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СУСРЕТИ ТАКА ЈОНЕСКУА И НИКОЛЕ ПАШИЋА  
У ПРОЛЕЋЕ 1918. ГОДИНЕ 

У ВЕЗИ СА РУМУНСКО-СРПСКОМ ДРЖАВНОМ ГРАНИЦОМ

Василе Дудаш

Резиме

У условима пораза Централних сила, са којима Румунија беше потписала 
сепаратни мир, поткрај 1918. бројни румунски политичари су емигрирали и у Па-
ризу основали Национални савет румунског јединства, политички орган који је 
требало да заступа интересе Румуније по завршетку рата. За председника Савета 
изабран је Таке Јонеску, који се у том својству сусретао са европским државницима. 
Са председником владе Србије Николом Пашићем расправљао је о будућем разгра-
ничењу у Банату. У разговорима су испољени опречни ставови, уз ограду Пашића 
да он представља државу Србију, а да је његов саговорник само приватно лице. 

Таке Јонеску преговарао је и са Антом Трумбићем, председником Југословен-
ског одбора, предлажући извесне уступке у односу на клаузулу Румунског уговора 
о савезништву са Антантом закљученог 1916. године, по којој би, после успешног 
завршетка рата, сав Банат припао Румунији. 

О разграничењу у Банату разговарао је и председник румунске владе Братијану 
(Ion I. C. Brătianu), са регентом Александром, у Београду, на пропутовању за Париз. 
Братијану се држао става да Банат у целини припадне Румунији, а регент Александар 
је учтиво одбио такво решење. 

Уследила су кључна историјска збивања 1918. године: у Новом Саду је 25. 
новембра Велика народна скупштина донела одлуку о присаједињењу Војводине 
Србији, а 1. децембра у Београду проглашена је Краљевина Срба, Хрвата и Слове-
наца; у Алба Јулији Народна скупштина Румуна прогласила је 1. децембра присаје-
дињење Ердеља, Марамуреша, Кришане и Баната Румунији. 

О разграничењу у Банату одлука је донета на Париској мировној конференцији 
1919–1920. године, уз мање позније договорне корекције. 

Присталице Така Јонескуа касније су Братијануу замерале што је, као вођа 
румунске делегације на Париској мировној конференцији, својим крутим ставом 
да Банат у целини припадне Румунији, учинио лошу услугу државним интересима, 
јер Таке Јонеску у преговорима са Николом Пашићем беше постигао повољније 
решење.

THE MEETINGS BETWEEN TAKE IONESCU AND NIKOLA PAŠIĆ  
IN THE AUTUMN OF 1918 REGARDING  

THE ROMANIAN-SERBIAN BORDER

Vasile Dudaş

Summary

In the circumstances of the expected defeat of the Central Powers, with which Ro-
mania had concluded a separate peace towards the end of 1918, numerous Romanian 
politicians emigrated to Paris, where they set up The National Council of Romanian 
Unity – a political body meant to represent Romanian interests after the end of the war. 
Take Ionescu was elected president of the Council; in this quality he met various Euro-
pean statesmen. He had discussions with the president of the Government of Serbia about 
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the future status of the Banat region. The positions of the two statesmen were divergent, 
with Pašić pointing out that he was representing the Serbian state, while his counterpart 
was a private person.

Take Ionescu also had discussions with Anton Trumbić, president of the Yugoslav 
Committee, offering some concessions on the clause of the Romanian treaty with the 
Entente states from 1916, which stipulated the devolution of the entire Banat to Romania 
upon the successful ending of the war.

Discussions regarding Banat’s post-war configuration were pursued in Belgrade by 
the Romanian prime minister I. I. C. Brătianu with Serbian Regent Alexander. Brătianu 
put forward the standpoint of an integral inclusion of Banat in the Kingdom of Romania, 
but Regent Alexander politely rejected such a proposal.

Two key historical events followed in 1918: The Great National Assembly in Novi 
Sad on 25th of November, which proclaimed the unification of Vojvodina province with 
Serbia, followed by the proclamation, in Belgrade, of The Kingdom of Serbs, Croats and 
Slovenes, on December 1st. On the other side, the Great National Assembly of Romanians 
in Alba Iulia, on December 1st, proclaimed the unification of Transylvania, Maramureş, 
Crişana and Banat with Romania.

A decision on the partition of the Banat was finally adopted at the Paris Peace 
Conference in 1919–1920, with slight adjustments to the borders subsequently negotiated.

The supporters of Take Ionescu reproached subsequently to Brătianu that by rigidly 
insisting on the annexation of the entire Banat to Romania, he made a poor service to 
Romanian interests, in view of the fact that Take Ionescu, during his talks with Nikola 
Pasić, had achieved a more advantageous arrangement.
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Ј о в а н а  К а с а ш 1 

„ЖИ ВЕ ЛИ, СО КО ЛО ВИ МО ЈИ!” –  
УЛА ЗАК ВОЈ СКЕ КРА ЉЕ ВИ НЕ СР БИ ЈЕ  

У ТЕ МИ ШВАР2

СА ЖЕ ТАК: На кон про бо ја Со лун ског фрон та сре ди ном сеп тем бра 1918. 
го ди не са ве знич ка вој ска и вој ска Кра ље ви не Ср би је на ди ра ла је пре ма гра ни ца-
ма уско ро бив ше Ау стро у гар ске мо нар хи је. Вла да Кра ље ви не Ср би је још је у 
Ни шу, у де цем бру 1914. го ди не, из ја ви ла да је глав ни и је ди ни за да так у тим суд-
бо но сним да ни ма би ла бор ба да се обез бе ди крај Ве ли ког ра та, ко ји је по стао и 
бор ба за осло бо ђе ње и ује ди ње ње све нео сло бо ђе не бра ће Ср ба, Хр ва та и Сло ве-
на ца. Са мим тим, и Ср би у Те ми шва ру на шли су се у рат ним ци ље ви ма Ср би је. 
У из во ри ма мо же мо на ћи да је у Те ми шва ру, цен тру Ба на та, нај мно го људ ни јем и 
нај леп шем гра ду у Ба на ту, вој ска Кра ље ви не Ср би је до че ка на с нај ве ћим оду ше-
вље њем и ве о ма ле по. Срп ску кра љев ску вој ску, пред во ђе ну пу ков ни ком Ни ко лом 
Цо ло ви ћем, 17. но вем бра 1918. го ди не до че ка ли су ста нов ни ци Те ми шва ра, пред-
став ни ци срп ског На род ног ве ћа, др Ото Рот, ци вил ни ко ме сар Ба нат ске ре пу-
бли ке про гла ше не у Те ми шва ру, пред став ни ци Ру му на, епи скоп Ге ор ги је Ле тић, 
ути цај ни Ср би из Те ми шва ра и пред став ни ци ма ђар ских вла сти у Те ми шва ру. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: вој ска Кра ље ви не Ср би је, но вем бар 1918. го ди не, Те ми швар, 
срп ско те ми швар ско На род но ве ће, све ча ни до чек, пу ков ник Ни ко ла Цо ло вић, 
Срби из Темишвара.

Ула зак срп ске вој ске у не ка да шњу пре сто ни цу Срп ске Вој во до ви не по-
ми ња ли су и ра ни је исто ри ча ри са ових про сто ра али са мо у окви ру ши рих 
те ма. О све ча ним до че ци ма вој ске то ком но вем бар ских да на 1918. го ди не по 
це лој Вој во ди ни по сто је и слу жбе ни вој ни ра пор ти, се ћа ња са вре ме ни ка и 
њи хо ви днев ни ци, али нај ве ћи број по да та ка ипак се мо же про на ћи у оно вре-
ме ној штам пи. Сви ови из во ри све до че o еу фо рич ном рас по ло же њу срп ског 
али и дру гог не сло вен ског жи вља. Са мо не ке од тих из во ра ко ри стио је и 
Љу бивоје Це ро вић за сво ју мо но гра фи ју Ср би у Ру му ни ји.3 Ка да Спо ме ни ца 

1 ma jo va na ka sas@yahoo.com
2 Ово су ре чи ко је је Ми ха и ло По лит-Де сан чић упу тио пред став ни ци ма срп ске вој ске ко ја 

је у Те ми швар ушла 17. но вем бра 1918. го ди не: пу ков ни ку Ни ко ли Цо ло ви ћу, ко ман дан ту Ко њич-
ке ди ви зи је, и пу ков ни ку Пе тру Са ва ти ћу, ко ман дан ту ме ста Те ми шва ра. Њих дво ји ца су до шли да 
по се те По ли та на има њу По ли то ве кће р ке Вла ди сла ве у око ли ни Те ми шва ра 1. децем бра (18. нов.) 
(Kако сам свој век про вео. Успо ме не д-ра Мих. По ли та-Де сан чи ћа, Бе о град, 1925, VI).

3 Вид.: Љу би во је Це ро вић, Ср би у Ру му ни ји, Но ви Сад, 1997.
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осло бо ђе ња Вој во ди не бу де из да та 1929. го ди не, Те ми швар се ско ро не ће ни 
спо ми ња ти из очи тог раз ло га што ви ше не ће при па да ти ју го сло вен ском Ба-
на ту, иа ко је и он осло бо ђен но вем бра 1918. го ди не и као те ри то ри ја на ко ју 
је вој ска Ср би је ушла при по јен Кра ље ви ни Ср би ји, од но сно Кра љев ству 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца на Ве ли кој на род ној скуп шти ни у Но вом Са ду 
25. но вем бра 1918. го ди не.4 Про блем не у пу ће но сти ши ре на уч не јав но сти у 
овај ва жан до га ђај за Ср бе у Те ми шва ру са сто ји се и у то ме што су ау то ри 
ко ји су ка сни је по ми ња ли но вем бар ска де ша ва ња че сто из о ста вља ли цен тар 
срп ског Ба на та при ли ком на во ђе ња да ту ма осло бо ђе ња ве ћих гра до ва ши-
ром Вој во ди не, прет по ста вља мо из истог раз ло га што на кон раз гра ни че ња 
са Кра ље ви ном Ру му ни јом Те ми швар не ће чи ни ти део пр ве ју го сло вен ске 
др жа ве.5 Те мом ула ска срп ске вој ске у Те ми швар ба ви ли смо се и у на уч ном 
ра ду об ја вље ном у ча со пи су Исто риј ског ар хи ва Ки кин де, „At ten di te”, али 
смо до шли до но вих ва жних са зна ња из об ја вље них и нео бја вље них из во ра, 
ау то би о гра фи ја са вре ме ни ка и вој них из ве шта ја.6

Но вем бар 1918. го ди не вре ме је ства ра ња на род них ве ћа на те ри то ри ји 
бив ше Ау стро у гар ске мо нар хи је. Ве сти о фор ми ра њу на род них ве ћа Че ха, 
Сло ва ка, По ља ка, Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба ути ца ле су и на рас по ло же ње 
ба нат ских Ср ба да се и они, пр ви пут по сле 1914. го ди не, по ли тич ки ан га-
жу ју уче шћем у ра ду на род них ве ћа.7 У Те ми шва ру 31. ок то бра 1918. го ди не 
до ла зи до осни ва ња срп ског На род ног ве ћа као од го вор на осни ва ње Ба нат ске 
ре пу бли ке и Ба нат ског ве ћа истога дана. Те ми шва р ско ве ће, од но сно ње го ви 
чла но ви, ис так ну ти на ци о нал ни рад ни ци за при са је ди ње Те ми шва ра Кра-

4 Вид.: Спо ме ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не 1918, Но ви Сад, 1929.
5 На при мер: Ми ле Бје ла јац у сво јој мо но гра фи ји о вој сци Кра ље ви не СХС из ме ђу оста лог 

на во ди: „у Срем ску Ми тро ви цу и Ста ру Па зо ву срп ска вој ска је сти гла 7. но вем бра, у Пан че во, Бе лу 
Цр кву и Вр шац 6. но вем бра, Но ви Сад 9. но вем бра, Су бо ти цу 10. но вем бра, Сом бор 13, Ба ју 14, 
Сен ту 16. и у Беч ке рек 17. но вем бра”, а Те ми швар из о ста вља (Ми ле Бје ла јац, Ди пло ма ти ја и вој-
ска: Ср би ја и Ју го сла ви ја 1901–1999, Бе о град, 2010, 77). Или пак Љу бо мир ка Кр кљуш: „срп ске 
је ди ни це, све ча но до че ка не и оду ше вље но по здра вље не, ушле су и вој во ђан ска ме ста у Срем ску 
Ми тро ви цу и Ста ру Па зо ву 7. но вем бра, у Но ви Сад 9. но вем бра, у Су бо ти цу 10. но вем бра, у 
Сом бор 13, Ба ју 14, Сен ту 16, Беч ке рек и Пан че во 17 но вем бра”, а Те ми швар не спо ми ње (Љу бо-
мир ка Кр кљуш, Вој во ди на у вре ме при са је ди ње на Кра ље ви ни Ср би ји 1918. го ди не, у: При са је-
ди ње ње Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918. (збо р ник ра до ва), Но ви Сад, 1993, 13). 

6 Ве ли ки рат Ср би је за осло бо ђе ње и ује ди ње ње Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 1914–1918. г. и 
до га ђа ји по из вр ше ном ује ди ње њу до де мо би ли за ци је 1920. год, 1918–1919. го ди на, офан зи ва 
дру ги пе ри од го ње ње тре ћа фа за, Пре лаз на ших Ар ми ја пре ко Ду на ва, Са ве и Дри не и њи хо во 
из би ја ње на де мар ка ци о не ли ни је, Вој но-ди пло мат ска ак ци ја за од ре ђи ва ње гра ни ца Кра ље ви не 
Ју го сла ви је, књ. 31, Бе о град, 1939; Ли сто ви „Сло га” (Те ми швар) и „Срп ски лист” (Но ви Сад) у 
ви ше бро је ва и лист „Вре ме”, бр. 1407, Бе о град, 18. но вем бар 1925, стр. 3; Ру ко пи сно оде ље ње 
Ма ти це срп ске, М. 12.42, Ау то би о гра фи ја Сте ва на Бе ни на; Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске 
М. 12.512, Го вор Или је Бе ле сли ји на; Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске М 12.455, Ау то би о гра-
фи ја Д-ра Јо ва на Сав ко ви ћа; Ми ло рад Мар ко вић, Рат ни днев ни ци 1912–1918, Бе о град, 1977; Kако 
сам свој век про вео. Успо ме не д-ра Мих. По ли та-Де сан чи ћа, Бе о град, 1925; Pe tar Pe kić, Po vi jest 
oso bo đe nja Voj vo di ne, Su bo ti ca, 1939; Ни ко ла Цо ло вић, Са бој них по ља 1912–1918, Успо ме не на 
ве ли ке бит ке и бо је ве на вој не под ви ге, ју нач ка де ла и све тла по жр тво ва ња као и на рат не епи зо де 
и ин те ре сант не до жи вља је (ру ко пи си ге не ра ла), при ре ди ли Агим Ја ну зи и Ве ли бор То до ров, За-
је чар, 2016; Љу би ца Здрав ко вић, Ду шан До дић, осло бо ди лац Ја го ди не – рат ни днев ник, „Ко ре ни, 
ча со пис за исто ри о гра фи ју и ар хи ви сти ку”, Исто риј ски ар хив Ја го ди не, Ја го ди на, 2003, 201–234. 

7 Јо ван Пе јин, Ср би у Ба на ту 1918. го ди не у огле да лу до ма ће штам пе, Исто риј ски ин сти тут, 
Бе о град, Збо р ник ра до ва, књ. 7, Ср би ја 1918, Бе о град, 1989, 192.
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ље ви ни СХС, пред ста вља ће Ср бе у Те ми шва ру у зби ва њи ма ко ја ће усле ди ти.8 
Или ја Бе ле сли јин, иза бра ни пот пред сед ник На род ног ве ћа, на ве ли ком на род-
ном збо ру одр жа ном 10. но вем бра, у по ду жем ва тре ном го во ру пред ла га ће 
ка ко да Ср би Те ми швар ци до че ка ју вој ску Ср би је ко ја је у то вре ме на пре до-
ва ла ка гра ду.9 Збор је од лу чио да је тре ба до че ка ти с нај ве ћим ова ци ја ма, са 
срп ским за ста ва ма, с вен ци ма и цве ћем, са пе ва њем срп ске хим не и дру гих 
ро до љу би вих пе са ма. Као кон кре тан од зив на го вор и пред ло ге Бе ле сли ји на 
при ку пље на је од ре ђе на сво та нов ца ра ди по кри ћа тро шко ва у ве зи са до че-
ком. По сло во ђа-пред сед ник срп ског На род ног те ми швар ског ве ћа Мла ден 
Пи лић, та ко ђе је на овом збо ру, уо чи ула ска срп ске вој ске, ис та као да је раз-
го ва рао са иза слан ством те ми швар ских Ру му на, ко ји су из ра зи ли же љу да 
уче ству ју у по здра вља њу вој ске. Од лу че но је да „се и Ру му ни ма дâ при ли ка 
да иза слан ством по здра ве срп ску вој ску, јер су и они ан тант ских осе ћа ја, 
прем да ће срп ску вој ску са мо Ср би искре но до че ка ти и по здра ви ти”.10 Ср би 
Те ми швар ци, не ко ли ко да на ка сни је, 16. но вем бра, са зна ће да су пр ве из вид-
ни це срп ске кра љев ске вој ске ушле у град Те ми швар 15. но вем бра и они ће 
„у гро зни ча вом уз бу ђе њу и пу ни ро до љу би ва за но са” по сла ти омла ди ну да 
то по твр ди. Ова вест о „то ме по ве снич ко ме до га ђа ју” по твр ђе на је и те ле фон-
ским раз го во ром са ко ман дан том из вид ни це, што ви ди мо из за пи сни ка са 
сед ни ца те ми швар ског срп ског На род ног ве ћа.11 

По дат ке о пу ту срп ске вој ске до Те ми шва ра на ла зи мо и у се ри ји књи га 
о ве ли ком ра ту Ср би је за осло бо ђе ње и ује ди ње ње Ср ба, Хр ва та и Сло ве на-
ца 1914–1918. го ди не.12 У пи та њу су вој ни из ве шта ји по да ни ма и ар ми ја ма, 
и они су при мар ни из вор ко јег смо се др жа ли. Ме ђу тим, у ру ко пи су пу ков-
ни ка Ни ко ле Цо ло ви ћа ко ји ће би ти на че лу вој ске Ср би је ко ја ће у Те ми швар 
ући 17. но вем бра 1918. го ди не, не ки по да ци се знат но раз ли ку ју. На и ме, 

8 Вид.: Јо ва на Ка саш, Са мо о пре де ље ње те ми швар ских Ср ба да се при са је ди не Кра љев ству 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, „Кул ту ра: ча со пис за те о ри ју и со ци о ло ги ју кул ту ре и кул тур ну по-
ли ти ку”, бр. 159, Бе о град, 2018, 37–50.

9 За пи сник те ми швар ског На род ног ве ћа (при ре дио Бо гу мил Хра бак), „Збо р ник Ма ти це 
срп ске. Се ри ја дру штве них на у ка”, св. 10, Но ви Сад, 1955, 86–87.

10 За пи сник те ми швар ског На род ног ве ћа (при ре дио Бо гу мил Хра бак), 87. Да је за по се да ње 
Ба на та про те кло ско ро без ика квог от по ра јер је и ру мун ско ста нов ни штво вој ску Ср би је до че-
ка ло као осло бо ди о це пи ше и Дра го љуб Ко чић у свом ра ду Про дор срп ске вој ске у Ба нат и от пор 
Ру му на. Ме ђу тим, Ко чић ће пи са ти и да се от пор јед ног де ла ру мун ског ста нов ни штва са сто јао 
у то ме да ор га ни зу ју ма ње про те сте, по ста вља ју ру мун ске за ста ве и дру ге на ци о нал не сим бо ле 
на јав ним ме сти ма и да су пред вод ни ци ова квих ак ци ја би ли углав ном бив ши ау стр о у гар ски 
офи ци ри и вој ни ци ру мун ске на род но сти. Та кви про те сти Ру му на су у по чет ку би ли упе ре ни 
ка ко про тив Ср ба, та ко и про тив Ма ђа ра и Не ма ца. Та ко ђе, они Ру му ни ко ји су у срп ској кра љев-
ској вој сци ви де ли оку па то ра ни су се мо гли отво ре но су прот ста ви ти, по го то во не оруж јем (Дра-
го љуб Ко чић, Про дор срп ске вој ске у Ба нат и от пор Ру му на, у: На уч ни скуп Ср би ја 1918. го ди не 
и ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве, Бе о град, Збо р ник ра до ва, Бе о град, 1989, 327). Лист „Сло га” ће 
та ко ђе пи са ти да су у Ка ран се бе шу Ру му ни при ула ску фран цу ске вој ске ски ну ли срп ску за ста-
ву са оп штин ске ку ће и по ки да ли је, а да су над ле жни Ср би уло жи ли про тест код фран цу ске 
ко ман де и за тра жи ли да се срп ска за ста ва вра ти на сво је ме сто. „Тај по сту пак нас ни ма ло не 
чу ди. А да ће мо у ме сто по це па не тро бој ке, по ста ви ти но ву, то је већ по у зда но”, уз ко мен тар 
пре нео је срп ски лист вест о овом до га ђа ју („Сло га”, бр. 45, Те ми швар, 5. фе бру ар 1919, стр. 3).

11 За пи сник те ми швар ског На род ног ве ћа (при ре дио Бо гу мил Хра бак), 88.
12 Ве ли ки рат Ср би је за осло бо ђе ње и ује ди ње ње Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 1914–1918, књ. 31, 

189–191.
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пу ков ник пи ше да је пре ко те ле фо на ко ман дант Ко њич ке ди ви зи је пу ков ник 
Ђор ђе Ђор ђе вић на ре дио да се на сту па ње вој ске убр за и да се на сва ки на чин, 
ма кар пред њим де ло ви ма, за у зме Те ми швар „да би при пот пи су при мир ја с 
Ма ђар ском Те ми швар већ био оку пи ран и у на шим ру ка ма”.13 Бе о град ско 
при мир је је пот пи са но 13. но вем бра 1918. го ди не, што би зна чи ло да је вој ска 
Ср би је у Те ми швар ушла пре тог да на.14 Пу ков ник Цо ло вић у сво јим успо ме-
на ма по твр ђу је да је због то га што је био ре шен да из вр ши до би је но на ре ђе ње, 
од но сно да у Те ми швар уђе по сва ку це ну, упу тио „Че твр ти ко њич ки пук у 
при кри ве ни оби ла зак Не ма ца, ис точ но пре ко се ла Ли блинг и Ли гет, јед ним 
обич ним пу тем на ко ме ни је би ло не мач ких вој ни ка, да са те стра не уђе у 
Те ми швар”.15 Те ле фо ном је во дио раз го во ре с Нем ци ма да про пу сте мир ним 
пу тем бар је дан срп ски еска дрон у Те ми швар, али, ка ко пи ше, не у спе шно. 
Не мач ка ко ман да из Те ми шва ра је пре ко свог на чел ни ка шта ба од го во ри ла 
да вој ску Ср би је не сма тра за не при ја те ља, на про тив, да је сим па ти ше, али да 
јој ни у ком слу ча ју не ће до зво ли ти ула зак у Те ми швар док га не мач ка вој ска 
не на пу сти, а ако срп ска вој ска ипак упо тре би си лу, она ски да са се бе сва ку 
од го вор ност за по сле ди це и при хва ти ће бор бу пред Те ми шва ром. Пу ков ник 
Цо ло вић све до чи да су о овој ка те го рич ној из ја ви не мач ке ко ман де из Те ми-
шва ра оба ве ште ни од мах ко ман дан ти Ко њич ке ди ви зи је и Пр ве ар ми је, а 
све до чи та ко ђе и да су до га ђа ји те кли та ко да је Че твр ти ко њич ки пук оти-
шао већ то ли ко да ле ко да је би ло „не мо гу ће вра ти ти га”. „За да вао [Четврти 
пук, прим. Ј. К.] ми је ве ли ку бри гу да га Нем ци при ула ску у Те ми швар 
из не на да не на пад ну”, се ћао се Цо ло вић. Као ту ма ча свих ових пре го во ра с 
Нем ци ма пу ков ник Цо ло вић на во ди Ми ла на По по ви ћа. Ка да је Че твр ти пук 
у пре по днев ним ча со ви ма ушао нео па же но у Те ми швар, из не на дио је Нем-
це, а Цо ло вић пи ше да је не мач ка ко ман да од мах те ле фо ни ра ла да упи та 
за што је по сле све га тај Ко њич ки пук ушао с дру ге стра не у Те ми швар, на 
шта је до би ла од го вор да је тај пук на сту пао по ра ни јем на ре ђе њу, и да по сле 
ни је мо гао би ти на вре ме за у ста вљен. Цо ло вић та ко ђе пи ше да је на зах тев 
Не ма ца да се пук од мах по ву че из Те ми шва ра од го во рио да је вој ска Ср би је 
у на сту па њу, као и да због пре сти жа и мо ра ла код вој ни ка али и због Ср ба 
ко ји жи ве у Те ми шва ру о по вла че њу пу ка не мо же би ти го во ра. На по слет ку 
су не мач ки вој ни ци при ста ли на то, с тим да ни ка кве дру ге тру пе не ула зе 
у Те ми швар. Из ве штај о ула ску Че твр тог ко њич ког пу ка у Те ми швар Ко-
њич ка ди ви зи ја и Пр ва ар ми ја у пр ви мах при ми ле су оду ше вље но. Ме ђу тим, 
у ру ко пи си ма ге не ра ла сто ји: „су тра дан по пот пи су при ми р ја”, што би опет 
зна чи ло да је Че твр ти пук у Те ми швар ушао пре 13. но вем бра 1918. го ди не, 
и да је Ко њич ка ди ви зи ја на ре ди ла да се он од мах по ву че из Те ми шва ра. На 
ово Цо ло вић пи ше: „е ово је да чо век из лу ди, ре кох ја; до ју че се на ре ђи ва ло 
да се што пре и на сва ки на чин уђе у Те ми швар и оно ли ко на ше му ка са Нем-
ци ма док је пук ушао у ва рош, па сад опет по вла чи га на зад. И шта би ре кли 
и ми сли ли о на ма Нем ци и онај свет та ко ко ји гле да у тај пук као у Хри ста 

13 Н. Цо ло вић, Са бој них по ља 1912–1918, 276.
14 Бог дан Кри зман, Бе о град ско при мир је од 13. но вем бра 1918, „Збор ник за дру штве не на у ке”, 

бр. 46, Но ви Сад, 1967, 111–134.
15 Н. Цо ло вић, нав. де ло, 276.
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Спа си те ља. Не, на ово на ре ђе ње од го во рио сам оно исто што и Нем ци ма да 
о по вла че њу пу ка не мо же би ти ни го во ра. По сле не ко ли ко ча со ва ре че ми 
ађу тант да је те ле фо ном по но во на ре ђе но; да се Че твр ти пук по ву че из Те-
ми шва ра без у слов но, бар до нај бли жег се ла и да ће ко ман дант би ти лич но 
од го во ран, ако Нем ци за ро бе пук и За ста ву. Не, не пук оста је у Те ми шва ру 
а од го вор ност при мам. Пук је остао где је, а 17. но вем бра био је ве ли чан ствен 
до чек и ула зак срп ске вој ске у Те ми швар ка кав се је два за ми сли ти мо же”.16

Из вој них из ве шта ја ви ди се да је Вр хов ној ко ман ди до ста вљен из ве штај 
15. но вем бра 1918. го ди не да су тог да на из ви ђач ки де ло ви Ко њич ке ди ви-
зи је за о би шли не мач ке тру пе ко је су и да ље би ле у гра ду и ушли у Те ми швар 
у 11 ча со ва, као што је пи сао и Ни ко ла Цо ло вић али спо ми њу ћи ра ни ји да тум. 
И ови из ве шта ји по ка зу ју да је у пи та њу Че твр ти ко њич ки пук као прет ход-
ни ца це ле Ко њич ке ди ви зи је и да је у Те ми швар ушао без от по ра, јер су 
не мач ке тру пе у гра ду овај чин одо бри ле, а да су срп ске тру пе би ле сме ште не 
у Је ли са ве ти ној че твр ти. Услов са не мач ке стра не, по вој ним из ве шта ји ма, 
био је да се срп ски вој ни ци не ме ша ју са не мач ким вој ни ци ма ко ји ева ку и шу 
свој рат ни ма те ри јал.17 За дру ге срп ске тру пе не мач ки ко ман дант из ја вио је 
да ће спре чи ти њи хов ула зак оруж јем, али је за Че твр ти ко њич ки пук на ре-
дио про пи сно сле до ва ње хра не и за вој ни ке и за ко ње.18 У успо ме на ма срп ског 
пу ков ни ка Ни ко ле Цо ло ви ћа сто ји да се не мач ки ге не рал Фон Штр ој бен, 
ко ман дант не мач ке 11. ар ми је на Бал ка ну, „на шао у ве ли ком чу ду из ме ђу 
оду ше вље ња ба нат ских Ср ба и срп ске вој ске и збу ње не не мач ке вој ске и 
пре пла ше них Не ма ца у Те ми шва ру”. Та ко ђе, и да је не мач ки ко ман дант до-
шао пред вра та срп ског епи ско па у Те ми шва ру др Ге ор ги ја Ле ти ћа „да га 
по се ти”, а у ства ри да га за мо ли за ин тер вен ци ју да се срп ска вој ска уз др жи 
од кон флик та, док ће он лич но убр за ти ева ку а ци ју до крај њих гра ни ца.19 

На сед ни ца ма Ба нат ског ве ћа пре ула ска вој ске Кра ље ви не Ср би је у 
град пред став ни ци те ми швар ских Ср ба зах те ва ли су да не мач ка вој ска про ђе 
кроз Ба нат без за др жа ва ња, али се ис по ста ви ло да то ни је мо гу ће јер су Нем-
ци би ли при ну ђе ни да иду пе шке због не до стат ка угља. Да су Ср би Те ми швар-
ци има ли не ке ин фор ма ци је да ме ђу не мач ким офи ци ри ма и вој ни ци ма 
вла да ве лик раз дор, ви ди мо из За пи сни ка са сед ни ца срп ског те ми швар ског 
На род ног ве ћа.20 Би ли су за бри ну ти да би при су ство не мач ке вој ске мо гло 
би ти ве о ма опа сно по ста нов ни ке гра да Те ми шва ра.21 Др Рот се та да по ка зао 
„као ко рек тан, јер је лич но уми ри вао вој ни ке”, а и у Не мач кој се за ла гао да 
се вој ска „кроз Угар ску жур но про ве де”.22 Та да шњи пот пред сед ник срп ског 
На род ног ве ћа Мла ден Пи лић стра хо вао је да се при су ством не мач ке вој ске 
же ле по сти ћи „ка кве скри ве не на ме ре”.23 

16 Исто, 275–277.
17 Ве ли ки рат Ср би је за осло бо ђе ње и ује ди ње ње Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 1914–1918, књ. 

31, 189–191.
18 Исто, 191.
19 Н. Цо ло вић, нав. де ло, 279.
20 За пи сник те ми швар ског На род ног ве ћа (при ре дио Бо гу мил Хра бак), 84.
21 Исто.
22 Исто. 
23 Исто.
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У 23:15 ча со ва 15. но вем бра 1918. го ди не, ко ман дан ту Мо рав ске ди ви-
зи је по слат је ве чер њи из ве штај да се су тра дан, 16. но вем бра, на ста вља кре-
та ње од ре ђе ним прав цем ка Те ми шва ру.24 По из ве шта ји ма Пр ве армијe, 16. 
но вем бра не мач ке тру пе и да ље су др жа ле се вер ни део ва ро ши Те ми шва ра, 
док је ју жни део по се ла срп ска Ко њич ка ди ви зи ја.25 Истог да на, Пр ви пе ша-
диј ски пук Мо рав ске ди ви зи је кре тао се глав ним дру мом ка Те ми шва ру. Де сна 
ко ло на Мо рав ске ди ви зи је сти гла је 17. но вем бра око 15 ча со ва у Те ми швар а 
ле ва у Ве ли ки Беч ке рек.26 У Рат ним днев ни ци ма вој ни ка Ми ло ра да Мар ко-
ви ћа на ла зи мо за ни мљив по да так ка ко је ко ман дант ње го вог пу ка реаго вао 
на ула зак срп ских тру па у Те ми швар. „Да на 17. (4.) но вем бар 1918. у 8 ча со ва 
по ла зи мо за Те ми швар. Ко њи ца и на ша прет ход ни ца пре нас сти гла и сав до чек 
пао на њих. Што се изео због то га наш ко ман дант пу ка!”, пи сао је Мар ко вић.27

И да нас је отво ре но пи та ње да ли је ово по се да ње Те ми шва ра од стра-
не вој ске Кра ље ви не Ср би је би ло „оку па ци ја” или „осло бо ђе ње” тог кра ја. 
Да ли се ра ди ло о осло бо ђе њу срп ско-ју го сло вен ских кра је ва и о ује ди ње њу 
већ сло бод них гра ђа на или оку па ци ји ко ју су спро ве ле срп ске тру пе? О то-
ме су и ра ни је рас пра вља ли исто ри ча ри.28 По сто је ра зи ла же ња у ми шље њу 
и да ли је по сле ра та до шло до ује ди ње ња или осло бо ђе ња. Ми ле Бје ла јац у 
сво јој сту ди ји пи ше да те зу Хр во ја Мат ко ви ћа са Уни вер зи те та у За гре бу 
ка ко се ра ди ло са мо о ује ди ње њу а ни ка ко о осло бо ђе њу тре ба схва ти ти 
фор мал но, јер је пре тен зи је Ру му ни је, Ау стри је и Ма ђар ске мо гла огра ни-
чи ти са мо јед на вој на си ла.29 Мо ра мо по но во овом при ли ком ис та ћи да се 
Те ми швар на ла зио у рат ним ци ље ви ма Кра ље ви не Ср би је и да је са мим тим 
вој ска Ср би је има ла на ре ђе ње да га за у зме. Та ко ђе, не би смо мо гли а да не 
спо ме не мо да те ми швар ски Ср би ни су би ли пот пу но на ци о нал но све сни, да 
су из ме ђу се бе го во ри ли ма ђар ским је зи ком, ни су сла ви ли сла ву, ве ћи на 
њих Ср би ју ни ка да ни је ни ви де ла.30 Али чи ње ни ца је и да се на заузимањe 
Те ми шва ра вој ска Ср би је од лу чи ла и на осно ву по зи ва ло кал ног ста нов ни-
штва. Ми ле Бје ла јац у сво јој мо но гра фи ји из но си „кон кре тан слу чај да је 
по зив срп ској вој сци у Те ми швар пре не ло 8. но вем бра 1918. го ди не, пред-
став ни шво са чи ње но од Ср ба са Ми ла ном По по ви ћем на че лу”.31 По твр ду 
да је срп ско ста нов ни штво из Те ми шва ра од но сно, ка ко у из ве шта ју сто ји, 
„де пу та ци ја од се дам Ср ба”, до шла у под не то га да на у се ло Же бељ да по-
здра ви срп ску вој ску и да је по зо ве да уђе у Те ми швар да јој пре да ва рош, 
на ла зи мо у ра пор ти ма Вр хов не ко ман де од 15. но вем бра 1918. го ди не.32 Ко-

24 Ве ли ки рат Ср би је за осло бо ђе ње и ује ди ње ње Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 1914–1918, књ. 
31, 192.

25 Исто.
26 Исто, 210–211.
27 Ми ло рад Мар ко вић, Рат ни днев ни ци 1912–1918, Бе о град, 1977, 259.
28 Вид.: Ми ле Бје ла јац, Ди пло ма ти ја и вој ска, 68.
29 Ми ле Бје ла јац, Од Со лу на до Ри је ке и Це лов ца, вој ни и по ли тич ки зна чај опе ра ци ја срп ске 

вој ске сеп тем бар 1918 – ју ни 1919, „Ју го сло вен ски исто риј ски ча со пис”, 1/1997, Бе о град, 1997, 83.
30 Ј. Ка саш, Са мо о пре де ље ње те ми швар ских Ср ба да се при са је ди не Кра љев ству Ср ба, 

Хр ва та и Сло ве на ца, 38.
31 М. Бје ла јац, Од Со лу на до Ри је ке и Це лов ца, 81. 
32 Глав ни на Пр вог ко њич ког пука и штаб бри га де за но ћи ла је у се лу Же бе љу (Ве ли ки рат 

Ср би је за осло бо ђе ње и ује ди ње ње Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 1914–1918, књ. 31, 191). 
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ман дант Ко њич ке ди ви зи је у истом ра пор ту пи ше да је ова де пу та ци ја том 
при ли ком од ње га тра жи ла и из ве сне ин фор ма ци је ко је он ни је мо гао да дâ 
по што за њих ни је био над ле жан.33 „Срп ски лист” та ко ђе спо ми ње ову де-
пу та ци ју у свом 12. бро ју, где ка же да је у пе так пре под не, 15. но вем бра, 
оти шла у Же бељ и да су је чи ни ли ва ро шки ве ли ки ка пе тан Ми ха и ло Жи ва-
но вић и мер ник Мла ден Пи лић за јед но са јед ним Ма ђа ром ко је је ко ман дант 
срп ског од ре да „нај при ја тељ ски је при мио”. „Срп ски лист” ће пи са ти и да је 
ко ман дант овом иза слан ству ре као да уву ку бе лу за ста ву, ко ју су по не ли са 
со бом, „јер Ср би до ла зе не као не при ја те љи, не го као оку па ци о на вој ска са 
за дат ком, да па зи на ред и мир”.34 У об ја вље ним успо ме на ма са бој них по ља 
Ни ко ле Цо ло ви ћа, ко ман дан та ко ји ће све ча но ући у Те ми швар 17. но вем бра 
1918. го ди не, про на ла зи мо за пис да су се за и ста пред се лом Же бе љом са бе лим 
за ста ва ма по ја ви ли иза сла ни ци срп ског На род ног ве ћа из Те ми шва ра: Мла ден 
Пи лић, ин же њер, др Кал ман Ја ко би, ве ли ки жу пан, др М. Жи ва но вић ве ли ки 
ка пе тан, и др М. Не дељ ко вић, срп ски за ро бље ник у Ау стри ји. Њи ма до да је и 
не ко ли ко но ви на ра ко ји су сви до шли да по здра ве ко ман дан та срп ских тру па 
пред Те ми шва ром и да под не су усло ве Ба нат ског ве ћа за ула зак вој ске Ср би-
је у Те ми швар. Овај по здрав је при мљен, а за усло ве је ре че но да ула зак вој ске 
Кра ље ви не Ср би је у Те ми швар до ла зи по пра вог ње ног оруж ја и ње не по бе де 
у ра ту, а ко ман дант са мо из вр ша ва ње ну за по вест, пи са ће Ни ко ла Цо ло вић.35

Пре лаз ср би јан ских че та у Ба нат, да кле, ни је био ни у ка квој ве зи са 
бе о град ском вој ном кон вен ци јом, јер она та да још ни је по сто ја ла. Чим је 
не мач ка вој ска по че ла да се по вла чи, од ре ди Мо рав ске ди ви зи је чам ци ма су 
пре шли Ду нав и сту пи ли на ба нат ско тло, а он да су, ка ко је пи сао Пе тар 
Пе кић, „на ста ли злат ни да ни осло бо ђе ња Вој во ди не”36. Пр ви су пре шли 
од ре ди ко њи це пу ков ни ка Ни ко ле Цо ло ви ћа. Он је у сво јим успо ме на ма за-
пи сао и да ће 16. но вем бра 1919. го ди не, уве че, би ти на ре ђе но при ку пља ње 
пу ко ва вој ске Кра ље ви не Ср би је а да ће 17. но вем бра све ча но ући у Те ми-
швар. Не мач ка ко ман да је та да, по Цо ло ви ће вим ре чи ма, мо ли ла да се по 
сва ку це ну од ло жи ула зак вој ске Ср би је бар за два да на, од но сно да се њи ма 
„још ни је ишло”, а да се срп ској стра ни „ни је ви ше че ка ло”. „Ил’ се скло ни, 
ил’ се по кло ни”, био је по след њи од го вор срп ске ко ман де.37

Пр ви лист ко ји је из ве стио сво је чи та о це о ула ску срп ске кра љев ске 
вој ске у Те ми швар био је „Срп ски лист”, ор ган срп ског На род ног од бо ра у 
Но вом Са ду. У 15. бро ју од 23. но вем бра 1918. го ди не, „Срп ски лист” је пр во 
до нео из ве штај о ула ску вој ске у град из угла ка ко су те ми швар ски Нем ци 
ви де ли овај све ча ни до га ђај. Лист „Сло га” ве сти о ула ску срп ске вој ске у 
Те ми швар до не ће тек 1. ја ну а ра 1919. го ди не, на кон свог осни ва ња, од ка да 
ће пред ста вља ти глас Срп ства у Те ми шва ру.38 И из вој них из ве шта ја ви ди мо 

33 Ве ли ки рат Ср би је за осло бо ђе ње и ује ди ње ње Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 1914–1918, књ. 
31, 191.

34 „Срп ски лист”, бр. 12. Но ви Сад, 20. (7) но вем бар 1918, стр. 2.
35 Н. Цо ло вић, Са бој них по ља 1912–1918, 279–280.
36 P. Pe kić, Po vi jest oslo bo đe nja Voj vo di ne, 196.
37 Н. Цо ло вић, Са бој них по ља 1912–1918, 280.
38 Ду шан По пов у сво јој сту ди ји о срп ској штам пи у Ру му ни ји лист „Сло га” ви ди као „ау тен-

ти чан до ку мент ко ји све до чи о ствар ном рас по ло же њу срп ског жи вља и о ста њу ду хо ва у то 
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да је „вр ло ве ли чан стве но и оду ше вље но до че ка на од стра не ста нов ни штва” 
Пр ва ко њич ка бри га да срп ске Ко њич ке ди ви зи је, ко ја је 17. но вем бра 1918. 
го ди не у 10 ча со ва ушла у Те ми швар, а да су не мач ке тру пе на пу сти ле Те-
ми швар и од сту пи ле ка Ара ду као и то да су их пра ти ли из ви ђач ки де ло ви 
Ко њич ке ди ви зи је.39

Ка ко је не мач ки лист „Te meschwa rer Ze i tung” из ве шта вао а „Срп ски 
лист” пре но сио, те ми швар ски Нем ци ни су мо гли до вољ но да се на ди ве ре-
ду у ср би јан ској вој сци и да је упра во та ди сци пли на вој ске „еле ме нат ми ра 
и мир ног ра да” у ва ро ши.40 Не мач ки лист је ја вљао, а „Срп ски лист” та ко ђе 
пре но сио, да су он да шњи Нем ци при хва ти ли да су рат из гу би ли и да „сво ју 
суд бу сно се по кор но”, а да кра љев ску вој ску Ср би је до че ку ју са „осе ћа ји ма 
искре ног по што ва ња”. Ба нат ски Нем ци су би ли све сни да је вој ска Ср би је 
„бес крај но мно го про па ти ла и упрос то ме се ју нач ки уме ла бо ри ти др же ћи 
се сво јих иде а ла” и за то они по здра вља ју и њи хо ве ко ман дан те, ко ји су умар-
ши ра ли у Те ми швар. Ула зак вој ске опи су ју као ван ред но све чан, им по зан тан 
и не за бо ра ван за сва ког ко га је ви део.41 Сте ван Бе нин, шеф бу ду ћег Ју го сло-
вен ског прес би роа у Те ми шва ру, у ау то би о гра фи ји, опи си ва ће слич ним ре чи-
ма ула зак кра љев ске срп ске вој ске у Те ми швар. Он пи ше да је у град ушла 
„им по зант на вој на сна га”, ко ју су оду ше вље но до че ка ли не са мо Ср би већ 
и Нем ци, Ма ђа ри и Је вре ји, „јер су стра хо ва ли да ће их срп ске ко ми те по-
би ти и по у би ја ти”.42 И у Рат ним днев ни ци ма Ми ло ра да Ма р ко ви ћа опи са но 
је на пре до ва ње срп ске вој ске ка Те ми шва ру у но вем бру 1918. го ди не. „По ла-
зи мо у 11 ча со ва за Те ми швар 14. но вем бра 1918. го ди не... Чу је мо – у Те ми-
шва ру спре ма ју си лан до чек... Што су уту че ни ов де Нем ци и Вла си! Вла си 
се на да ју да ово бу де њи хо во”.43 У из ве шта ји ма ко је је Вр хов на ко ман да 
при ми ла 17. но вем бра 1918. го ди не та ко ђе пи ше да је Пр ви пе ша диј ски пук 
у Те ми шва ру „оду ше вље но до че кан”.44 До пет хи ља да вој ни ка свих ро до ва 
оруж ја Кра љев ске срп ске ар ми је та да је ушло у Те ми швар, а „ни јед на је ди-
на не су гла си ца ни је по ре ме ти ла све ча ност по но вем бар ској хлад но ћи, али 
са ја ким сун цем”.45 Офи ци ре те ми швар ски Нем ци опи су ју као „еле гант не, 
му шки ле пе по ја ве, у раз го во ру вр ло љу ба зне”, а вој ни ке као „ве ћи ном сна жан 
људ ски сој, до бро оде вен и до бро хра њен, упр кос то ме шта је све пре жи вео”.46 
Ка ко као из вор ко ри сти мо из ве штај не мач ких но ви на, вој ска Ср би је на зи ва 
се оку па ци о ном, али ба нат ски Нем ци из ра жа ва ју на ду да ће се об и сти ни ти 
ре чи срп ског ко ман дан та да вој ска Ср би је до ла зи као брат ска и да же ле да 

суд бо но сно вре ме” (Ду шан По пов, Срп ска штам па у Ру му ни ји, „Те ми швар ски збо р ник”, бр. 1, 
Но ви Сад, 1994, 184). 

39 Ве ли ки рат Ср би је за осло бо ђе ње и ује ди ње ње Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 1914–1918, књ. 
31, 211.

40 „Срп ски лист”, бр. 15, Но ви Сад, 23. (10) но вем бар 1918, стр. 3.
41 Исто.
42 Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске, М. 12.421 Ау то би о гра фи ја Сте ва на Бе ни на.
43 М. Мар ко вић, Рат ни днев ни ци 1912–1918, 259.
44 Ве ли ки рат Ср би је за осло бо ђе ње и ује ди ње ње Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 1914–1918, књ. 

31, 211.
45 „Срп ски лист”, бр. 15. Но ви Сад, 23. (10) но вем бар 1918, стр. 3.
46 Исто.
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Те ми швар од са да по ђе у су срет ле пој бу дућ но сти.47 По из ве шта ји ма ко је 
до но си „Срп ски лист”, већ вр ло ра но ују тру те су бо те 17. но вем бра 1918. го-
ди не ве ли ки број љу ди оку пио се у Фа брич кој че твр ти на тр гу, да би до че као 
вој ску Ср би је. Ред је одр жа вао над зор ник срп ских шко ла и члан срп ско га 
На род ног ве ћа Хри сти фор Свир че вић. При су ство ва ли су и оста ла срп ска 
ин те ли ген ци ја, Срп ско пе вач ко дру штво са сво јим пред сед ни ком, школ ским 
над зор ни ком и хо ро во ђом Свир че ви ћем на че лу, Срп ска жен ска за дру га 
пред во ђе на го спо ђом Ме ла ни јом Јан ко вић и срп ска школ ска мла деж под 
вођ ством учи те ља Ђу ре Тер зи на. Би ли су при сут ни и пред став ни ци Срп ске 
фа брич ке цр кве не оп шти не, мно ги офи ци ри, тр гов ци, за на тли је и ви ше де-
пу та ци ја срп ских цр кве них оп шти на из око ли не Те ми шва ра. Лист „Вре ме” 
обе ле жио је сед мо го ди шњи цу осло бо ђе ња Те ми шва ра у бро ју од 18. но вем бра 
1925. го ди не и он је та ко ђе из вор по да та ка о ула ску вој ске Ср би је у Те ми-
швар. У члан ку ко ји пот пи су је Ми лан Л. По по вић сто ји ка ко је је дан кру пан 
се љак из Вар ја ша тог да на уз вик нуо: „Да ви диш ка кви су! Сви по цр не ли, 
но ге им оте кле за се дам да на и се дам но ћи без од мо ра, ни ма ло, од Со лу на 
до Те ми шва ра сти гли!... При ча, при ча јад ник и пла че”.48 

Ку ће по Те ми шва ру то га не дељ ног да на, 17. но вем бра 1918. го ди не, биле 
су оки ће не срп ским за ста ва ма. Док вој ска још ни је при сти гла на трг, омла-
ди на је игра ла ко ло, а ви ше пу та пе ва не су срп ска хим на и оста ле срп ске 
ро до љу би ве пе сме. Око 11 са ти ус кли ци „Жи вио!” об ја ви ли су да до ла зи 
вој ска Ср би је. Са пу ков ни ком Цо ло ви ћем и ње го вим шта бом сти гле су пр во 

47 Исто.
48 „Вре ме”, бр. 1407, Бе о град, 18. но вем бар 1925, стр. 3. 

Ула зак вој ске Кра ље ви не Ср би је у Те ми швар
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ко њи ца и пе ша ди ја. Под вођ ством свог пред сед ни ка Мла де на Пи ли ћа, чла-
но ви срп ског На род ног од бо ра Ду шан Јо ва но вић, Шан дор Не на до вић, Ди ми-
три је Ми та Кра јо ван и про та Јо ван Но ва ко вић по здра ви ли су у име Ср ба из 
Те ми шва ра ко ман дан та, ко ји је ис та као да је срп ска вој ска до шла у Те ми швар 
да „сви ма на ро ди ма до не се сло бо ду и де мо кра ци ју”. За тим је Пе вач ко дру штво 
от пе ва ло срп ску хим ну, ко ју су тру пе са слу ша ле у ста ву мир но и са лу ти ра-
ју ћи, а пу бли ка је би ла го ло гла ва. По сле тог по здра ва Ду шан Јо ва но вић је 
до нео пу ков ни ку на сре бр ном по слу жав ни ку хлеб и со. Го спо ђе су цве ћем 
ки ти ле бар ја ке а вој ни ци ма де ли ле ци га ре те. Ус кли ци „Жи вио!” ни су пре-
ста ја ли, а кад су се сти ша ли, пу ков ник Цо ло вић је од го во рио на по здра ве. 
Ре као је да је вр ло из не на ђен до че ком и од ср ца је на ње му за хва лио. „Срп ска 
вој ска је за до бро срп ског на ро да про ли ла већ мо ре кр ви, али је спрем на да 
дâ и по след њу кап кр ви, да по стиг не и ује ди ње ње срп ског на ро да”, ре као је 
пу ков ник, а ус кли ци су про пра ти ли ње го ву из ја ву. Вој ска је та да ушла у 
уну тра шњу ва рош. На пред је ја ха ла ко њи ца а за њом ко ман дант пу ков ник 
Цо ло вић и ње гов штаб. У ва ро ши Те ми шва ру, пред жу па ни јом, срп ску вој ску 
че ка ли су ма ђар ско чи нов ни штво, Срп ска жен ска за дру га, чла но ви срп ског 
На род ног ве ћа, ру мун ски На род ни од бор и управ не вла сти. Пре 12 ча со ва 
„на ле пом, цве ћем оки ће ном бел цу” по ја вио се пу ков ник Ни ко ла Цо ло вић у 
прат њи шта ба. У име осло бо ђе ног срп ског Ба на та, пр ви га је по здра вио срп ски 
све ште ник и па рох Фа брич ке срп ске пра во слав не цр кве Или ја Бе ле сли јин. 
Он је упо ре дио три јум фал ни ула зак Ису са Хри ста у Је ру са лим са до ла ском 
срп ске вој ске у Ба нат. У свом го во ру Бе ле сли јин се вој сци Кра ље ви не Ср би је 
обра тио са „не срав ње на вој ско срп ска” и ис та као да се она бо ри ла ка ко за 
Ср бе у Те ми шва ру та ко и за це ло чо ве чан ство. Из ја вио је да вој ска Ср би је 
ни је мо гла гле да ти Срп ство у Те ми шва ру „у те шким око ви ма, па је по тр гла 
оруж је, да их раз би је” и „на па рам пар чад раз лу па ла Ау стро-уга р ску”. „Ти 
си ис пре вр та ла пре сто ле кра љев ске и цар ске. Ти си нам раз ви ла срп ску за-
ста ву сло бо де, она се ле пр ша у не бо да пр не, и ми ти се кла ња мо до зе мљи це 
цр не”, би ле су ре чи те ми швар ског па ро ха.49 На ста вио је свој го вор још дир-
љи ви јим ре чи ма упу ће ним вој сци Ср би је. „Вој во ди на ста ра, уби је на и са хра-
ње на од на ших угње та ча са да вас кр са ва под удар ци ма ва ше га ма ча... Вас-
кре се ње, осло бо ђе ње, ује ди ње ње... Ди во ви, бра ћо, с ва ма у жи вот, с ва ма у 
смрт. Пре ће мо у кр ви огре зну ти, не го што ће мо се у ста ру там ни цу вра ти ти 
и пре не го што ће мо ру ке у ста ре око ве вра ти ти...” Та ко ђе и: „На ро де срп ски! 
Ево вам ју на ка, кр ва ве им ру ке до ра ме на и зе ле ни ма чи до бал ча ка. Обри ши мо 
по љуп ци ма мр ље кр ва ве. На ро де Вој во ди не! Ево вам спа се ња. А ва ма Ср би 
ује ди ње ње. Ср би бра ћо, да жи ви краљ осло бо ди тељ, краљ ве ли ке Ср би је 
Пе тар I. Да жи ви срп ска Вој во ди на, са став ни део Ве ли ке Ср би је. Да жи ви 
срп ски Те ми швар!”50 

Уз кли ца ње оку пље ног на ро да на ове ре чи Или је Бе ле сли ји на Срп ско 
пе вач ко дру штво от пе ва ло је срп ску хим ну, а ка да су од јек ну ли и ње ни по-
след њи то но ви, пу ков ник Цо ло вић уз вра тио је и на овај по здрав ни го вор. 

49 Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске, М. 12.512, Го вор Или је Бе ле сли ји на.
50 „Сло га”, бр. 18, Те ми швар, 1. ја ну ар 1919. (19. де цем бар 1918), стр 1. 
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Из ја вио је да ће се срп ска вој ска ста ра ти да мир и ред у зе мљи бу ду очу ва ни 
а за вр ши о ре чи ма: „На ша де ла оста ју иза нас, не ка их исто ри ја це ни. Уво-
де ћи прет ход ни цу срп ске вој ске у слав ни град Те ми швар уз ви ку јем: Жи ве-
ли Те ми швар ци. Жи ве ла сло бод на Вој во ди на на ша!” Уз ви ци ма „Жи вео Краљ 
Пе тар, жи ве ла ве ли ка Ср би ја, жи ве ла срп ска вој ска” не бе ше кра ја. Та да је 
у име ру мун ског На род ног са ве та на ру мун ском је зи ку у име ру мун ског 
на ро да Те ми шва ра и жу па ни је, срп ског пу ков ни ка и срп ску вој ску по здра вио 
те ми швар ски адво кат др Ау рел Ко зма (Au rel Co sma). Ње гов го вор је од мах 
на кон то га про чи тао срп ски те ми швар ски адво кат др Јо ван Сав ко вић на 
срп ском је зи ку.51 Др Ко зма је с ра до шћу по здра вио вој ску Ср би је „ме ђу исто-
риј ским зи до ви ма ве ли ко га ру мун ског ју на ка Јан ка Си би ња ни на” и по же лео 
јој до бро до шли цу. „Ми уга р ски и ер дељ ски Ру му ни ду жни смо дво стру ко се 
за хва ли ти не по бе ди вој срп ској вој сци. У овим ван ред ним те шким да ни ма ми 
смо Ру му ни све ста ви ли и ста вља мо у слу жбу за одр жа ње јав но га ми ра. Сто га 
Вас мо ли мо, го спо ди не пу ков ни че, по мо зи те нас у овом на шем пот хва ту и 
узми те наш на род у за шти ту. Ва ма, го спо ди не пу ков ни че, и Ва шој му др ој 
и ви те шкој ко ман ди и вој сци, кли че мо: Жи ве ла на мно га ја ље та”, ре као је.52 
Пу ков ник Цо ло вић је на ле пим ре чи ма за хва лио и пред став ни ку ру мун ског 

51 У „Срп ском ли сту” пи ше да је из ве сни г. Је ре мић пре вео го вор са ру мун ског а у ли сту 
„Сло га” др Јо ван Сав ко вић, ко ји и пот пи су је овај из ве штај са до га ђа ја.

52 „Сло га”, бр. 18, Те ми швар, 1. ја ну ар 1919. (19. де цем бар 1918), стр. 1.

Пу ков ник Цо ло вић при ула ску вој ске Кра ље ви не Ср би је у Те ми швар
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на ро да. За тим је та да шњи гра до на чел ник Те ми шва ра Гемл (Jo sef Geml) по-
здра вио вој ску Ср би је на не мач ком је зи ку „у име та ми швар ске му ни ци пи је 
и пре по ру чио ва рош и ста нов ни штво бла го на кло но сти оку па ци о не вој ске и 
ње зи них ста ре ши на”. По сле ових ре чи под жу пан Алек сан дар Фе рен ци (Fe-
ren czi Ale xan der) на ма ђар ском је зи ку је за мо лио да се оси гу ра ју не сме та ни рад 
вла сти и ред, одо сно да се „оси гу ра ре до ван ток ма ђар ске ад ми ни стра ци је”. 
Пу ков ник Цо ло вић је обо ји цу уве рио да ће ср би јан ска вој ска пот по ма га ти 
вла сти у њи хо вом ра ду и по звао их да учи не све за одр жа ва ње ре да и ми ра.53 
Нај зад, у име Ба нат ског на род ног ве ћа вој ску Ср би је је на фран цу ском је зи-
ку по здра вио ци вил ни ко ме сар Ба нат ске ре пу бли ке, те ми швар ски адво кат 
др Ото Рот (Ot to Roth). Он је из ја вио да пу ков ни ка Цо ло ви ћа по здра вља у име 
На род ног ве ћа свих на род но сти Ба на та. „Ми смо ство ри ли на шу де мо крат ску 
ре пу бли ку и ра ди мо на то ме, да сви на ро ди: Ма ђа ри, Нем ци, Ср би и Ру му ни 
до би ју јед на ка де мо крат ска пра ва; наш је иде ал брат ство, сло бо да и јед на-
кост свих на ро да це ло га све та. Не ка жи ви ин тер на ци о на ли зам! Не ка жи ви 
чи тав свет”, ре као је Рот.54 Овим го во ром је про грам све ча но сти на Ло шон-
ци је ву тр гу за вр шен. Ни ко ла Цо ло вић се у сво јим успо ме на ма се ћа да је до чек 
у Те ми шва ру био „сјај на ма ни фе ста ци ја ве ли ког на род ног оду ше вље ња, 
при зна ња и за хвал но сти срп ској вој сци и срп ско ме на ро ду за све њи хо ве 
жр тве и пат ње ко је су под не ли за оства ре ње ве ли ког на род ног осло бо ђе ња 
и ује ди ње ња”. Пи сао је да је тог мо мен та, ка да је срп ска ко њи ца уси ље ним 
мар шем про ју ри ла кроз Ба нат и по ја ви ла се пред Те ми шва ром, на род гра да 
Те ми шва ра, а на ро чи то онај из окол них срп ских се ла, био све стан „да је осло-
бо ђен да љег ау стро у гар ског роп ства”. Ка ко је да ље пи сао Цо ло вић, Ср би 
Те ми швар ци су „об у зе ти сил ним оду ше вље њем за сло бо ду и ује ди ње њем 
са бра ћом у Ср би ји”, до че ка ли нај о ду ше вље ни је и нај и скре ни је сва ког срп-
ског вој ни ка, а не ста ле „све не мач ке и ау стро у гар ске ла жи и ба га те ли са ње 
да вој ска Ср би је и не по сто ји, да је она сва из ги ну ла и уни ште на”.55

Вој ска се по ву кла у ка сар не а нај ве ћи део пу бли ке за јед но са пу ков ни-
ком Цо ло ви ћем и офи ци ри ма кре нуо је у срп ску Са бор ну цр кву. На ула зу у 
цр кву, њих је до че као те ми швар ски епи скоп Ге ор ги је (Ле тић) са све штен ством. 
Цр ква је би ла пу на a бла го да ре ње је одр жао епи скоп Ле тић уз са слу же ње 
ви ше све ште ни ка. Та да се пр ви пут у јед ној те ми швар ској цр кви спо ме ну ло 
име кра ља Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа, на шта се за о ри ло „Жи вео!”, а Пе вач ко 
дру штво от пе ва ло је срп ску хим ну уз прат њу при сут ног на ро да. На кон што је 
от пе ва на хим на, епи скоп је одр жао вр ло леп го вор, та ко ђе про пра ћен ус кли ци-
ма, ка ко је опи си вао „Срп ски лист”.56 По сле одр жа ног бла го да ре ња епи скоп 

53 „Срп ски лист”, бр. 15, Но ви Сад, 23. (10) но вем бар 1918, стр. 3.
54 За ни мљи во је ка ко у Исто ри ји Ру му на гле да ју на уло гу др Ро та. „Ба нат ски пред став ник 

Ка ро ји је ве вла де” про гла сио је „та ко зва ну ре пу бли ку Ба нат” и у свој ству ци вил ног ко ме са ра на-
ро да у Ба на ту и гу вер на то ра Ба на та, он је при мио „срп ску вој ску као не ка квог са ве зни ка”, иа ко 
је она би ла део Ан тан те. У над ме та њу око те ри то ри јал не по де ле хаб збур шког на сле ђа, Рот се 
на дао да ће мо ћи да на ста ви ма ђар ску власт над Ба на том уз по моћ срп ских тру па, за не ма ру ју ћи 
про је кат Ср би је да око се бе, а не око Бу дим пе ште, ује ди ни чи тав низ обли жњих те ри то ри ја” 
(Ови ди ју Пе чи кан, Исто ри ја Ру му на, Бе о град, 2015, 499).

55 Ру ко пи си ге не ра ла Ни ко ле Цо ло ви ћа, 279.
56 „Срп ски лист”, бр. 15. Но ви Сад, 23. (10) но вем бар 1918, стр. 3.
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је у сво јој ре зи ден ци ји при ре дио ру чак, на ко ји је био по зван ве ћи део офи-
ци ра. Су тра дан, у по не де љак 18. но вем бра, срп ско На род но ве ће је у хо те лу 
„Пре сто ло на след ник” при ре ди ло сја јан бан кет у част срп ских офи ци ра и 
вој ни ка. Те ве че ри би ло је при сут но пре ко 100 офи ци ра и вој ни ка и око 400 
гра ђа на из Те ми шва ра и око ли не. За вре ме ве че ре одр жа но је не ко ли ко здра-
ви ца, од ко јих су се не ке чак раз ви ле у чи та ве го во ре. Пр ви је Ње го вом ве ли-
чан ству кра љу Пе тру на здра вио та да шњи пред сед ник срп ског те ми швар ског 
На род ног ве ћа Иван Пре кај ски. Го во рио је и већ по ме ну ти др Јо ван Сав ко вић, 
адво кат, члан те ми швар ског На род ног ве ћа, ко ји је на ро чи то ис та као за да так 
Ср би је у осло бо ђе ним кра је ви ма. Он је свој го вор за вр шио ре чи ма: „Го спо до, 
Срп ски на род ових кра је ва ве ру је ду бо ко у успех оне ми си је, ко ју Ср би ја и 
та мо шња нај бо ља ин те ли ген ци ја има да из вр ши у по гле ду на ци о нал но га 
кул тур ног и ду хов ног осло бо ђе ња и пре по ро ђа ја срп ско га на ро да ово га кра ја. 
На по чет ку по че та ка из вр ше ња ово га круп ног и исто риј ског на ци о нал ног за-
дат ка, ми Вас, го спо до, из ду би не на ше срп ске ду ше по здра вља мо и же ли мо 
Вам, да ово ве ли ко на род но де ло срећ но до кра ја из ве де те”.57 Хри сти фор Ри ста 
Свир че вић по здра вио је срп ску вој ску у име срп ске школ ске де це Те ми шва ра, 
а Или ја Бе ле сли јин је ис та као ве ли ке за слу ге „нај ве ће га ју на ка ово га ра та 
– срп ске вој ске”. Др Ми ло рад Не дељ ко вић на здра вио је Вој во ђа ни ма, „ко ји 
су осло бо ђе њем уве де ни у ред нај ве ће га плем ства, у ред сло бод них срп ских 
гра ђа на”, и уз вик нуо: „у ка квом се сја ју и бле ску ова 1918. го ди на бли жи сво-
ме кра ју, а у ка квој је стра шној тми ни она по че ла”.58 Ка ти хе та Кон стан тин Ни-
ко лић на здра вио је ју на штву срп ске вој ске, а го спо ђа др Вла ди сла ва Бе ба 
По по вић-По лит и др Све ти слав Ми хај ло вић, адво кат из Ве ли ке Ки кин де, 
на здра ви ли су по жр тво ва но сти срп ских мај ки и же на у овом ра ту. Вла ди сла ва 
По по вић-По лит, ћер ка Ми ха и ла По лит-Де сан чи ћа, ка да бу де об ја ви ла књи гу 
свог оца Ка ко сам свој век про вео, на пи са ће ка кав је ути сак на По ли та учи-
ни ло ово осло бо ђе ње Те ми шва ра.59 На и ме, ка да је вој ска Кра ље ви не Ср би је 
ула зи ла у Те ми швар, По ли та је срп ско На род но ве ће по зва ло да је по здра ви. 
Ме ђу тим, По ли та је то то ли ко уз бу ди ло да је уо чи до га ђа ја пре жи вео ср ча ни 
удар, од ко јег се све до смр ти 30. мар та 1920. го ди не ни је пот пу но опо ра вио.60 
Ка ко је био оне мо гу ћен да вој ску Ср би је до че ка у гра ду, пу ков ник и ко ман дант 
Ко њич ке ди ви зи је, ко ја је пр ва ушла у Те ми швар, и пу ков ник Пе тар Са ва тић, 
ко ман дант Те ми шва ра, до шли су да га по се те на има њу ћер ке Вла ди сла ве и 

57 „Сло га”, бр. 27, Те ми швар 15. (2) ја ну ар 1919, стр. 2.
58 Ми ло рад Не дељ ко вић је 1918. го ди ну до че као у не жи дер ском ло го ру за ин тер ни ра ње, за 

ко ји је том при ли ком ре као „да би се мо гло ре ћи да је на та ко ма лом про сто ру нај ви ше не сре ће 
би ло кон цен три са но за ове че ти ри и по рат не го ди не, нај ви ше не сре ће, су за и пат њи људ ских”. 
На ста вио је да је „од зи ме и гла ди уми ра ло у Не жи де ру не кад и по 20–24 на дан. Са ра ни ли смо 
укуп но на не жи дер ском ло гор ском гро бљу пет хи ља да на ших не срет них дру го ва, и ми ко ји смо 
их пре жи ве ли, нас око две хи ља де, по ди гли смо им овог ле та спо ме ник њи хо ве му че нич ке смр ти” 
(„Сло га”, бр. 30, Те ми швар, 18. (5) ја ну ар 1919, стр. 2).

59 „То је би ла та ка ра дост, ко ја се не да опи са ти. Кад је Та та до знао да су Ср би у Бе о град 
ушли и да се већ и да ље кре ћу, он нас је све у сво ју со бу по звао, на ре дио је да упа ли мо кан ди ло 
пред ико ну и клек нув ши, кроз су зе је ре као: „Хва ла ти, Го спо де, да сам ово до жи вео, сад мо гу 
мир но умре ти...”, об ја ви ла је по сле По ли то ве смр ти ње го ва ћер ка Вла ди сла ва (Kако сам свој век 
про вео. Успо ме не д-ра Мих. По ли та-Де сан чи ћа, VI).

60 P. Pe kić, Po vi jest oslo bo đe nja Voj vo di ne, 204.
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ње ног му жа у бли зи ни Те ми шва ра. Осам де се то го ди шњи По лит до че као је, 
та ко, ср би јан ску вој ску 1. децембра (18. но вем бра) 1918. го ди не.61 „Из ван ред но 
дир љив је био Та тин су срет са пр вим срп ским офи ци ри ма”, се ћа се Вла ди сла-
ва. „Та та је она ко бо ле стан устао, пла чу ћи их за гр лио и ка зао: Бла го ме ни, да 
сам до жи вео да ов де ви дим срп ске офи ци ре. Жи ве ли, со ко ло ви мо ји!” По ли-
то ва же ља је до смр ти би ла да до ђе у Бе о град, да оде кра љу Пе тру на по кло-
ње ње. „Хо ћу да му ка жем: Ве ли чан ство, се ћа те ли се, шта сам Вам у Ро и чу 
го во рио: Ваш дан ће до ћи”, го во рио је По лит.62 „Али на жа лост, та же ља се 
ни је мом до бр ом Та ти ис пу ни ла. Јед не ти хе про лет ње ве че ри је за спао, за спао 
је да се ви ше – не про бу ди. А ње го ва пле ме ни та ду ша је од ле те ла го ре – горе, 
и та мо го ре сад, са Кра љем Осло бо ди о цем за јед но сла ви: – ‘Ве ли ки Дан’”.63 
Да је По лит у „не ка да шњем се ди шту Срп ске Вој во до ви не, у Та ми шва ру, пли-
вао од ра до сти” али да од „га ну то сти и су за-ра до сни ца ни је ста рац ре чи мо гао 
да про збо ри” ка да је по бе до но сна вој ска Ср би је ушла у град, пи са ла је и „Вој-
во ди на” у члан ку по во дом ње го вог 86. ро ђен да на.64 Обе ле жа ва ју ћи два де се-
то го ди шњи цу смр ти Ми ха и ла По лит-Де сан чи ћа 1940. го ди не у „Кул тур но-
-при вред ном пре гле ду Ду нав ске ба но ви не” Вла ди мир Ба бић ће пи са ти да је 
По лит при вре ме но са хра њен на те ми швар ском гро бљу, „где још и да нас ле жи 
под за ба че ном хум ком из гу бље не ју го сло вен ске зе мље”, као и да је „и овај 
не и мар на ше леп ше бу дућ но сти остао без са гра ђе ног гро ба, без на род ног 
при зна ња и ван све то сти да на шњи це”.65 По лит је за и ста са хра њен на Пу ста ри 
„Ми ра”, на пе ри фе ри ји Те ми шва ра, али је 1933. пре не сен у Но ви Сад, где сада 
на Ус пен ском гро бљу ле же ње го ви по смрт ни оста ци.

Ин те ре сант но је да су у ис тој тој „Ре дут-са ли” хо те ла „Пре сто ло на след-
ник” исто га да на са мо три го ди не ра ни је, 1915, те ми швар ски Нем ци при ре-
ђи ва ли ве ли ки бан кет мар ша лу Ма кен зе ну, ка да је пре га зио Ср би ју. Ка ко 
ће пи са ти пу ков ник Цо ло вић, исто ри ја је на ме сти ла да због рат не сре ће овај 
бан кет при ре ђен срп ским офи ци ри ма ко ји су ис те ра ли Нем це из Ба на та бу де 
у ис тој са ли одр жан пр ви по сле оног Ма кен зе но вог.66 По след њи уче сни ци 
овог бан ке та раз и шли су се тек у зо ру, „у нај ве ћој раз дра га но сти и са нај при-
јат ни јим успо ме на ма”, чи ме је све ча ни до чек ср би јан ске вој ске у Те ми шва ру 
био за вр шен.67 

Вој ник Ми ло рад Мар ко вић у сво јим днев ни ци ма ма ло ће дру га чи је опи-
си ва ти до га ђа је тог да на. Да на „18. (5.) но вем бар 1918. го ди не. Да нас оста је-
мо. Пљач ка по ма га ци ни ма ка сар не. Вој ни ци про да ју ства ри гра ђан ству – 
бан кет уве че.”68 Да је срп ска ко ман да у Те ми шва ру мо ра ла 19. но вем бра 1918. 

61 Де јан Ми ка ви ца пи ше да „упр кос ова квом По ли то вом ста ву, не ки ње го ви ли бе ра ли су 
ис ти ца ли, као и де мо кра те, од ре ђе ну ре зер ви са ност” пре ма овој еу фо ри ји иза зва ној осло бо ђе њем 
Вој во ди не и по ли тич ким зби ва њи ма. Они су и од лу ке Ве ли ке на род не скуп шти не у Но вом Са ду 
на зи ва ли „ком про ми сом” (Де јан Ми ка ви ца, Срп ско пи та ње на Угар ском са бо ру, Но ви Сад, 2011, 267).

62 Kако сам свој век про вео. Успо ме не д-ра Мих. По ли та-Де сан чи ћа, VI.
63 Исто.
64 „Вој во ди на”, бр. 7, Но ви Сад, 28. јун 1919, стр 3.
65 Вла ди мир Ђ. Ба бић, По во дом два де се то го ди шњи це смр ти Ми хај ла По лит-Де сан чи ћа, 

„Кул тур но-при вред ни пре глед Ду нав ске ба но ви не”, све ска за април, Но ви Сад, 1940, 156.
66 Н. Цо ло вић, Са бој них по ља 1912–1918, 281.
67 „Сло га”, бр. 18, Те ми швар, 1. ја ну ар 1919. (19. де цем бар 1918), стр. 1.
68 М. Мар ко вић, Рат ни днев ни ци 1912–1918, 260.
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го ди не кон ста то ва ти да је гра бље ње оде ла и ло гор ске опре ме по ве ли ким 
вој ним скла ди шти ма Те ми шва ра на ста вље но и по до ла ску ср би јан ских тру-
па пи са ло је и у вој ним из ве шта ји ма. Ова си ту а ци ја се на ста ви ла док ти 
ма га ци ни ни су про на ђе ни и ста вље ни под стра жу.69 До до ла ска ко ман дан та 
Ко њич ке ди ви зи је су ве ре ни го спо дар гра да био је пу ков ник Цо ло вић, јер се 
ко ман дант Ко њич ке ди ви зи је пу ков ник Ђор ђе Ђор ђе вић са шта бом због 
оку па ци је Ор ша ве за др жао не ко ли ко да на у Вр шцу.70 Ни ко ла Цо ло вић ће у 
сво јим успо ме на ма та ко ђе пи са ти да је за вре ме оку па ци је Ба на та, ко ја је тра-
ја ла пу них пет ме се ци, био ду же вре ме ко ман дант Те ми шва ра као за ступ ник 
ко ман дан та Ко њич ке ди ви зи је. „У Те ми шва ру су за пле ње на би ла при оку-
па ци ји, огром на не мач ка сла га ли шта хра не и нај ра зно вр сни јег ма те ри ја ла, 
ко ја су би ла ба за не мач ке вој ске за Ру му ни ју и Бал кан и ко ја су по бр зом 
од ла ску не мач ке вој ске не ми ло срд но пљач ка на од Ма ђа ра и оста лог ста нов-
ни штва.”71 Ка да пук Ми ло ра да Мар ко ви ћа оде из Те ми шва ра, Мар ко вић ће и 
да ље пи са ти о овој ва ро ши и то ка ко су вој ни ци ко ји су оста ли ле по жи ве ли 
у Те ми шва ру, „а ми тру не мо ов де жи ви”. „Кад се не ма сре ће”, за вр ши ће 
Мар ко вић.72 Ду шан До дић ће у свом днев ни ку опи си ва ти до га ђа је сва ки дан 
од 19. но вем бра ка да се ње го ва ди ви зи ја „уто ва ри ла у во зо ве у то ку да на и 
но ћи и пре ба ци ла у Те ми швар”. Ди ви зи он је у Те ми шва ру био сме штен на 
се вер ној иви ци ва ро ши, у ба ра ка ма у ко ји ма су би ли за ро бље ни ци. „Вре ме, 
ле по хлад но... ис хра на вој ни ка до бра а ко ња ло ша јер не ма се на већ сла ма.”73

Те ми швар ски Ср би пре у зе ли су бри гу за вој ску ко ја је оста ла у гра ду 
а и окол на на род на ве ћа сла ла су при ло ге за срп ске вој ни ке у Те ми шва ру. 
Ду шан До дић пи сао је о ста њу вој ни ка ко ји су од ла зи ли и вра ћа ли се из 
вој не бол ни це у Те ми шва ру.74 Шо кач ко на род но ве ће из Ре ка ша је та ко, на 
Бо жић 1919. го ди не, ср би јан ској вој сци ста ци о ни ра ној у гра ду по сла ло „120 кг. 
бе ла бра шна, 108 ком. ја ја, 2 кгр. ма сла, 16 ли та ра ви на и 77 кру на у го то вом”, 
на шта се у ли сту „Сло га” за хва ли ло на „брат ском да ру”.75 Та ко ђе, део вој-
ни ка ко ји је „пао бо ле стан у по сте љу, пре мо рен сил ним штра па ци ма ра та” 
уве рио се да „ве ли ка срп ска ду ша ни је за бо ра ви ла сво је осло бо ди о це”, та ко 
да су бо ле сни вој ни ци сме ште ни у вој ној бол ни ци у Те ми шва ру „осе ти ли 
сву ње ну до бр о ту и не жност”. Вој ни ци су из ја вљи ва ли да је срп ски жи ваљ 
пр вих да на по њи хо вом до ла ску „хи тао” да им сво јим до бро вољ ним при ло-
зи ма олак ша и убр за оздра вље ње и омо гу ћи им „да здра ви оду сво јим ку ћа ма 
и за гр ле сво је ми ле и дра ге”. Као „при мер па три о ти зма”, што је ујед но био 
и на слов члан ка у ли сту „Сло га”, об ја вље но је да су Ср би и Срп ки ње из се ла 
Вар ја ша та ко ђе при ло жи ли за „бол не срп ске ју на ке 300 ли та ра мле ка, 253 
ко ма да ја ја, 45 ве ли ка ко ла ча, дру га те ста, са пу на, ме со и дру ге на мир ни це, 

69 Ве ли ки рат Ср би је за осло бо ђе ње и ује ди ње ње Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 1914–1918, књ. 
31, 237–238.

70 Н. Цо ло вић, Са бој них по ља 1912–1918, 281.
71 Исто, 487–489.
72 М. Мар ко вић, Рат ни днев ни ци 1912–1918, 263.
73 За пис од 19. (6) но вем бра и 20. (7) но вем бра 1918. го ди не (Љ. Здрав ко вић, Ду шан До дић, 

осло бо ди лац Ја го ди не – рат ни днев ник, 218).
74 Љ. Здрав ко вић, Ду шан До дић, осло бо ди лац Ја го ди не – рат ни днев ник, 222–224.
75 „Сло га”, бр. 27, Те ми швар, 15. (2) ја ну ар 1919, стр. 2.
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123 ко шу ље, 75 га ћа, 92 пе шки ра, 6 ма ра ми ца и 53 кру не у нов цу”. Да ће Вар-
ја ша ни и да ље „нај о ду ше вље ни је” ску пља ти жи вот не на мир ни це за бол ни-
цу, пи сао је лист „Сло га” у ви ше на вра та.76 У име бо ле сних вој ни ка, ко ји ће 
пра зник Хри сто вог ро ђе ња про сла ви ти у бол ни ци, упра ва Срп ске вој не 
бол ни це у Те ми шва ру из ја ви ла је „нај ве ћу бла го дар ност” Ср би ма из Те ми-
шва ра, се ла Вар ја ша, Ке тве ља, Срп ског С. Мар ти на, Мо кри на, Кар ло ва и че-
сти та ла им Хри сто во Ро жде ство и Но ву го ди ну, што је пре нео лист „Сло га” 
у свом 22. бро ју.77 Упра ва Те ми швар ске вој не бол ни це јав но је за хва ли ла у 
сво је име и у име бо ле сних и од бо ле сти опо ра вље них срп ских вој ни ка бра ћи 
Ср би ма и се стра ма Срп ки ња ма што су сво јим при ло зи ма, ру бљем и жи вот-
ним на мир ни ца ма, пот по мо гли да бо ле сни Ср би вој ни ци, по бољ ша ном хра-
ном, а у чи стом ру бљу, лак ше оздра ве и бр же се од бо ле сти опо ра ве. Ср би и 
Срп ки ње учи ни ли су са сво је стра не вр ло мно го, али су се на ро чи то ис та кли 
Мо крин ча ни и Ба ша ит ци. Мо крин ча ни су да ли – пре ма да на шњим це на ма 
– око 26.000 кру на, а Ба ша ит ци око 15.000 кру на. Исто су та ко да ре жљи во 
по ма га ли ову бол ни цу и Ср би из оста лих оп шти на. „За хва љу ју ћи бра ћи 
Ср би ма и се стра ма Срп ки ња ма из ових оп шти на, мо ли мо их, да нас се и 
да ље се ћа ју, а за хвал ност срп ских рат ни ка не ће из о ста ти.”78 Пред сед ни ца 
Срп ске до бро тво ре не жен ске за дру ге по зи ва ла је све сво је чла ни це, као и 
дру ге Срп ки ње ко је ста ну ју у Те ми шва ру, да до ђу 5. ја ну а ра, у су бо ту, тач но 
у по ла 3 по под не у са лу Срп ске цр кве не оп шти не на до го вор за при пре му 
Божићног да ра срп ским вој ни ци ма.79

Ула зак срп ских и са ве знич ких вој ски у Ба нат бит но је про ме нио ста тус 
Ср ба у Те ми шва ру. Од про го ње них и ин тер ни ра них они су та да по ста ли пу-
но прав ни гра ђа ни бу ду ће пр ве ју го сло вен ске др жа ве.80 Лист те ми швар ских 
Ср ба, „Сло га”, по свом за сни ва њу пи са ће ка ко су се те ми швар ски Ср би осе-
ћа ли по сле ула ска Кра љев ске срп ске вој ске у град. „Ми смо оба мр ли би ли, 
али смо вас кр сли, на ша бра ћа, жр тву ју ћи за нас мно го, пре мно го, мо жда 
ви ше но што смо за слу жи ли, при спе ла су, осло бо ди ла и учи ни ла нас гра ђа-
нима ве ли ке др жа ве СХС. И ми смо се ра до ва ли и ра ду је мо се и нај срећ ни ји 
дан жи во та нам, она је не де ља би ла...”81 Ни ко ла Цо ло вић на пи са ће да је рас-
по ло же ње свих ста нов ни ка Те ми шва ра у то вре ме пре ма вој сци Ср би је би ло 
та кво као да је „Те ми швар пот пу но наш”.82 Ан то ни је Штр бић, Ср бин, ко ји ће 
се у то вре ме на ла зи ти у Те ми шва ру, на пи са ће пе сму „Кр ва во цве ће” „сво ме 
ко ман дан ту пу ков ни ку Цо ло ви ћу”.83 Чла но ви срп ског те ми швар ског На род ног 

76 „Сло га”, бр. 18, Те ми швар, 1. ја ну ар 1919. (19. де цем бар 1918), стр. 3.
77 „Сло га”, бр. 22, Те ми швар, 7. ја ну ар 1919. (25. де цем бар 1918), стр. 1.
78 „Сло га”, бр. 49, Те ми швар, 9. фе бру ар 1919, стр. 3.
79 „Сло га”, бр. 20. Те ми швар, 4. ја ну ар 1919. (22. де цем бар 1918), стр. 3.
80 Ј. Ка саш, Са мо о пре де ље ње те ми швар ских Ср ба да се при са је ди не Кра љев ству Ср ба, Хрва-

та и Сло ве на ца, 48.
81 „Сло га”, бр. 12, Те ми швар, 24. (11) де цем бар 1918, стр. 1.
82 Н. Цо ло вић, Са бој них по ља 1912–1918, 281.
83 „... Ал кр ва во цве ће што Ко со вом цве та / Про цве та ће са да дуж це лог Бал ка на / О Ср би-

јо ми ла, ве ли ка и све та / Те би вен це ве ли ка на / Од кр ва вог цве ћа са це лог Бал ка на / Одан ју на штву 
под на ред ник Ан те Штр бић кан ди дат ме ди ци не” (Н. Цо ло вић, Са бој них по ља 1912–1918, 282).
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ве ћа на сво јим сед ни ца ма из ја ви ће да ге не ра лу Ђор ђе ви ћу „сваг да сто је нај-
у слу жни је на рас по ло же њу”.84

Ка ко за кљу чу је Ми ле Бје ла јац, вој ска у јед ном дру штву де лу је као 
„објек тив на сна га” на ко ју се осла ња по ли ти ка, а с дру ге стра не она он да де-
лу је као „ак тив ни су бјект” свих дру штве них то ко ва, па та ко и на овом под-
руч ју.85 Про та Сте ван Ми хал џић, за окол но сти у Ба ра њи, где је по ли тич ка 
си ту а ци ја би ла слич на оној у Те ми шва ру, у свом Днев ни ку пи са ће да је ау то-
ри тет Кра љев ске срп ске вој ске за срп ско ста нов ни штво, али и за Нем це и Ма-
ђа ре, био „не спо ран”.86 Та ко је би ло и у Те ми шва ру. Или је та ко бар тре ба ло 
би ти.

ИЗ ВО РИ И ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Нео бја вље ни из во ри

Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске, Но ви Сад
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Штам па

1. „Вој во ди на” (1919)
2. „Вре ме” (1925)
3. „Сло га” (1918) 
4. „Срп ски лист” (1918)

“SĂ TRĂIŢI, ŞOI MII MEI” –  
IN TRA REA AR MA TEI SÂRBE ÎN TI MIŞOA RA

Jo va na Ka saš

Re zu mat

După străpungerea fron tu lui de la Sa lo nic, la mij lo cul lu nii sep tem brie a anu lui 
1918, ar ma ta Re ga tu lui Ser bi ei, ajutată de tru pe le ali a te, a început să înainteze spre gra-
niţele  Au stro-Un ga ri ei, al cărei sfârşit se apro pia cu paşi tot mai re pe zi. Re pre zen tanţii  
gu ver nu lui Re ga tu lui Ser bi ei au dec la rat încă din de cem brie 1914, la Niş, că prin ci pa le le 
şi sin gu re le sco pu ri al lup te lor ca re an gre nau ar ma ta sârbă erau câşti ga rea Ma re lui Război, 
dar şi eli be ra rea şi uni fi ca rea tu tu ror fraţilor sla vi din Ser bia, Croaţia şi Slo ve nia. Având 
în ve de re to a te ace stea, şi sârbii din Ti mişoa ra s-au regăsit la rândul lor în ţelu ri le po li ti-
ce ale Ser bi ei. În iz vo a re le pre zen ta te vom găsi da te ca re confirmă că Ti mişoa ra a fost 
prin ci pa lul cen tru al Ba na tu lui, cel mai po pu lat şi mai fru mos oraş bănăţean, ca re a 
întâmpinat cu ma re bu cu rie şi en tu zi asm ar ma ta sârbă. Po pu laţia  Ti mişoa rei, re pre zen tanţii  
Sfa tu lui Po pu lar Sârbesc, co mi sa rul ci vil al Re pu bli cii Ba nat dr Ot to Roth, re pre zen tanţii  
po pu laţie i româneşti, epi sco pul Ge or gi je Le tić, re pre zen tanţii  pu te rii lo ca le mag hi a re şi 
mulţi sârbi de vază din lo ca li ta te au întâmpinat ar ma ta regală sârbă, condusă de co lo ne lul 
Ni ko la Co lo vić, pe 17 no i em brie 1918. 

Notă. Cu vin te le ci ta te în ti tlu aparţin lui Mi haj lo Po lit -De san čić şi au fost adre sa te 
re pre zen tanţilor ar ma tei sârbe ca re au in trat în Ti mişoa ra pe 17 no i em brie 1918, co lo ne lu lui 
Ni ko la Co lo vić, co man dan tu lui di vi zi ei de ca va le rie, şi lui Pe tar Sa va to vić, co man dan tul 
Ti mişoa rei, când au ve nit să-l vi zi te ze pe Po lit pe moşia fi i cei sa le Vla di sla va în apro pi e rea 
Ti mişoa rei pe da ta de 18 no i em brie. 
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„LONG LI VE, MY FAL CONS!” – THE EN TRY OF  
THE ROYAL SER BI A’S ARMY IN TI MIŞOA RA

Jo va na Ka saš

Sum mary

Af ter the bre akthro ugh of the Sa lo ni ka front in the mid dle of Sep tem ber 1918, the 
Royal Ser bi a’s Army to get her with the ot her Al lied Ar mi es of the East advan ced to wards 
the bor ders of the soon for mer Au stro-Hun ga rian Mo narchy. The Go vern ment of the 
King dom of Ser bia had al ready dec la red in De cem ber 1914, in Niš, that the only goal 
pur sued by the Army of Ser bia was win ning the Gre at War, which me ant the li be ra tion 
of all Ser bian, Cro a tian and Slo ve nian brot hers. In vi ew of this, the Serbs in Ti mişoa ra 
be ca me part of Ser bi a’s war go als. Hi sto ri cal so u r ces con firm that Ti mişoa ra, as ca pi tal 
of Ba nat, be ing the most in ha bi ted and most be a u ti ful town in the pro vin ce, wel co med 
Ser bi a’s Army with gre at ex ci te ment and ent hu si asm. The Royal Ser bi a’s Army, led by 
co lo nel Ni ko la Co lo vić, was wel co med on 17th of No vem ber 1918 by the po pu la tion of 
Ti mişoa ra, by re pre sen ta ti ves of the Ser bian Po pu lar Co un cil, by dr. Ot to Roth, the Com-
mis si o ner-in-Chi ef of the Ba nat Re pu blic, by re pre sen ta ti ves of the Ro ma nian po pu la tion, 
by bis hop Ge or gi je Le tić and many pro mi nent Serbs, as well as by re pre sen ta ti ves of the 
lo cal Hun ga rian aut ho ri ti es.

No te. The words qu o ted in the ti tle be long to Mi haj lo Po lit-De san čić and we re ad dres-
sed on 18 No vem ber to the re pre sen ta ti ves of the Ser bian army, co lo nel Ni ko la Čo lo vić, 
com man der of the ca va lry di vi sion, and Pe tar Sa va to vić, com man der of Ti mişoa ra, when 
they ca me to vi sit Po lit on the esta te of his da ug hter Vla di sla va, in the pro xi mity of the 
town.
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Б о ж и д а р  П а н и ћ

АРАД И ПО МО РИШ ЈЕ НА КРА ЈУ ВЕ ЛИ КОГ РА ТА  
(1918‒1919)

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ука зу је на сло же не при ли ке у Ара ду и ши ре у По мо-
риш ју на кра ју Ве ли ког ра та. Ми ров ни спо ра зум за кљу чен 11. но вем бра 1918. 
го ди не и два да на ка сни је Бе о град ско при мир је ни су ов де до не ли ду го оче ки ва ни 
мир. По ли тич ки, али и ору жа ни су ко би из ме ђу Ма ђа ра и Ру му на, из ме ђу ста рих 
пред став ни ка ау стро у гар ске вла сти: вој ске, по ли ци је, па ра вој них фор ма ци ја и 
ру мун ских ор га на вла сти: цен трал ног и ло кал них Ру мун ских на ци о нал них са ве-
та и од ре да Ру мун ске на ци о нал не гар де, по тра ја ли су још не ко ли ко ме се ци. Тек 
сре ди ном 1919. го ди не у Ара ду и Арад ској жу па ни ји ко нач но је ус по ста вље на 
ру мун ска ад ми ни стра ци ја, го ди ну да на пре за кљу че ња Три ја нон ског спо ра зу ма, 
ко јим су од ре ђе не гра ни це но ве ма ђар ске др жа ве пре ма су се ди ма. 

У увод ном де лу из ло же но је ста ње рат нич ке еу фо ри је на по чет ку Ве ли ког 
ра та, че му су усле ди ли не за до вољ ство и на род ни бунт у Ара ду и по мо ри шким 
се ли ма, иза зва ни те шким по сле ди ца ма ви ше го ди шњег ра то ва ња. Ка да је у је сен 
1918. по ста ло очи глед но да Ау стро у гар ска гу би рат, Арад по ста је сре ди ште по-
ли тич ке бор бе Ру му на, ау стро у гар ских гра ђа на, за на ци о нал но са мо о пре де ље ње. 
Та бор ба, чи ји су глав ни но си о ци би ли Ара ђа ни Ва си ле Гол диш, Ште фан Чи чо-
По п, Јо ан Флу је раш и др., кру ни са на је ор га ни зо ва њем ве ли ког на род ног збо ра у 
Ал ба Ју ли ји, одр жа ног 1. де цем бра 1918. го ди не, ка да је про гла ше но ује ди ње ње 
Тран сил ва ни је, По криш ја, Ба на та и Ма ра му ре ша са Кра ље ви ном Ру му ни јом.

Зна ча јан ути цај на до га ђа ња у том пе ри о ду у Ара ду и По мо риш ју има ло је, 
пре ма кла у зу ла ма Бе о град ске кон вен ци је о при мир ју, при су ство са ве знич ке вој-
ске, фран цу ске и срп ске, ра ди одр жа ва ња ре да и ми ра. По себ но по гла вље по све-
ће но је уче шћу срп ске за јед ни це у Ара ду и По мо риш ју у до га ђа ји ма то га вре ме на. 
За вр шни део од но си се на уво ђе ње ру мун ске ад ми ни стра ци је у Ара ду и Арад ској 
жу па ни ји, и од ла зак фран цу ске и срп ске вој ске, у ле то 1919. го ди не. 

Рад упот пу њу ју фак си ми ли до ку ме на та, фо то гра фи је до га ђа ја, при ло зи из 
оно вре ме не арад ске штам пе на ру мун ском је зи ку. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Арад, По мо риш је, рат, со ци јал ни не ми ри, на ци о нал но са мо-
о пре де ље ње, са ве знич ка вој ска, сме на вла сти.

Рат нич ка еу фо ри ја. Исто га да на по об ја ви ра та Ср би ји, 28. ју ла 19141, цар 
Франц Јо зеф обра ћа се рат ним про гла сом на ро ди ма Ау стро у гар ске, оп ту-
жу ју ћи „не бла го дар ну” Ср би ју за не при ја тељ ско др жа ње пре ма Мо нар хи ји, 

1 Да ти ра ње по но вом ка лен да ру, за раз ли ку од дво ја ког да ти ра ња по ста ром / по но вом 
ка лен да ру.
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угро жа ва ње ње ног те ри то ри јал ног ин те гри те та пре тен зи јом на Бо сну и 
Хер це го ви ну, под сти ца ње не при ја тељ ске про па ган де у ре до ви ма омла ди не, 
ор га ни зо ва ње ви ше атен та та у том де лу Мо нар хи је. Сто га, ње му, ми ро љу-
би вом ца ру, ни је остао дру ги из бор сем да по зо ве „сво је на ро де” на оруж је 
у бор би за од бра ну ча сти, ве ли чи не и угле да ау стро у гар ске отаџ би не. Арад-
ски лист „Românul” (Ро ма нул) об ја вио је цар ски про глас, а не ко ли ко да на 
ка сни је и по сла ни цу пра во слав ног вла ди ке Јо а на Иг ња ти ја Па па (Ioan Ig na tie 
Papp) Ру му ни ма, ве р ни ци ма Арад ске епар хи је, са по ру ком да се ода зо ву цар-
ском по зи ву у рат про тив „бе за ко них не при ја те ља”.2 У истом бро ју лист об ја-
вљу је и по сла ни цу слич не са др жи не др Де ме три ја Ра дуа (dr. De me trie Ra du), 
ру мун ског уни јат ског епи ско па Ве ли ке Ора де је (Ora dea Ma re). Обе по сла ни це, 
у увод ном де лу, ци ти ра ју у це ли ни цар ски рат ни про глас, у ко јем је не при-
ја тељ ја сно озна чен – Ср би ја. И дру ге ру мун ске зна ме ни те лич но сти, из ме ђу 
оста лих: уни јат ски епискoп Гер ле Ва си ле Хо су (Va si le Hos su) и др Те о дор 
Ми ха ли (dr. Te o dor Mi ha li), пред сед ник ру мун ског па р ла мен та р ног клу ба у 
Бу дим пе шти, обра ћа ју се са истом по ру ком сво јим су на род ни ци ма у Ау стро-
у гар ској.3 

Оду ше вље ње, са ко јим су Ара ђа ни ис пра ћа ли вој ни ке у рат про тив Ср би-
је, сли ко ви то je описaно у члан ку „Од ла зак вој ни ка”. Пр вог и дру гог ав гу ста 
(по но вом ка лен да ру) 1914. на три ме ста у гра ду: на Тр гу сло бо де (са да Piaţa 
Avram Ian cu) у цен тру гра да, на пла тоу ис пред Арад ске твр ђа ве и код же ле-
знич ке ста ни це, на род оду ше вље но по здра вља вој ни ке ко ји од ла зе на ра ти-
ште кли ца њем ура, му шкар ци ба ца њем ка па увис, же не ма ха њем ешар па ма. 
Ахи ман дрит ма на сти ра Хо дош –Бо дрог Ау гу стин Хамзeа (Au gu stin Ham zea) 
бла го си ља вој ни ке и при зи ва Бож ју бла го дат за по бе ду „на шег” оруж ја у 
од бра ни „мо на хи је, ца ра и кра ља и на ше во ље не отаџ би не” Ау стро у гар ске.4 
Вој ни об ве зни ци из Но вог Ара да, на се ља са пре те жно не мач ким ста нов ни-
штвом, та ко ђе су та да мо би ли са ни и по сла ти на ра ти ште у Ср би ји.5 

Жи вот у рат ним усло ви ма. По чет ни рат нич ки ен ту зи ја зам бр зо се 
ис то пио. Ма да По мо риш је ни је би ло по при ште рат них опе ра ци ја, рат је 
сво јим тра гич ним по сле ди ца ма обе ле жио сва ко днев ни жи вот По мо ри ша на. 
У Ара ду, ве ли ка ин ду стриј ска пред у зе ћа, Фа бри ка ва го на и мо то ра „Jo hann 
We it zer” и Фа бри ка ау то мо би ла „MАRТА”6, пре ла зе на про из вод њу рат не 
опре ме. Услед мо би ли за ци је вој них об ве зни ка, до шло је до не ста ши це рад не 
сна ге, па су ми ли та ри зо ва на пред у зе ћа би ла при мо ра на да за по шља ва ју же не, 
чак и ма ло лет ни ке, де ча ке уз ра ста 15–16 го ди на. Уз то, рад ни дан по ве ћан је 

2 „Românul”, бр. 157, 17/30. 7. 1914, стр. 7–8; бр. 163, 25. 7. / 7. 8. 1914, стр. 1–3 (При лог 1).
3 „Românul”, бр. 159, 20. 7. / 2. 8. 1914, стр. 1, 4.
4 Исто, стр. 4. На вод из не пот пи са ног члан ка Ple ca rea ostașilor (Од ла зак вој ни ка): „Ie ri şi 

astăzi a ple cat o bună par te a tru pe lor no a stre, pe câmpul de răsboiu. In ca re par te? Nu se ştie. Nădăjduim 
că în par tea un de se cu ce resc la u rii vic to ri ei!” (Ју че и да нас, зна тан део на ших тру па от пу то вао је 
на бој но по ље. Ку да? Не зна се. На да мо се та мо где се осва ја ју по бед нич ке ло во ри ке!). 

5 Do ru Sa va, Ara dul Nou – Mu reșel . Is to ria unui car ti er, po ve stea unei lu mi, Arad 2011, стр. 120.
6 Акро ним: Magyar Au to mo bil Részvény Társaság Arad (Ма ђар ско ау то мо бил ско де о ни чар-

ско дру штво), пр ва фа бри ка ау то мо би ла у Кра ље ви ни Угар ској осно ва на у Ара ду 1909. го ди не 
као фир ма-по дру жни ца аме рич ког Ве стинг ха у са.
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на 10–12 са ти. Ра ди ло се и у ноћ ним сме на ма.7 За оба вља ње те шких фи зич-
ких ра до ва, арад ска пред у зе ћа, па и град ске вла сти, ко ри сти ла су Ср бе, 
ци ви ле и рат не за ро бље ни ке, ин тер ни ра не у Арад ском ло го ру.8

На се лу, та ко ђе, сав те рет по љо при вред них ра до ва пао је на же не, ста ре 
осо бе и де цу. И ов де су, због мањ ка рад не сна ге, ко ри шће ни ци ви ли и рат ни 
за ро бље ни ци.9 Ста ње зе мљо рад ни ка до дат но је по гор ша но ти ме што су, за 
рат не по тре бе, вој не вла сти ре кви ри ра ле не са мо сто ку и за пре жна во зи ла 
не го и по љо при вред не про из во де, до те ме ре да је пре ти ла не ста ши ца се ме на 
за на ред ну се тву. Због то га су ве ли ке зе мљи шне по вр ши не оста ле за пар ло же не.

У се ли ма и гра до ви ма По мо риш ја до шло је до ве ли ке не ста ши це основ-
них на мир ни ца. Це не пре храм бе них про из во да вр то гла во ра сту. Ши ри се 
не за до вољ ство у на ро ду. У ма ју, за тим ју ну и ју лу 1917. го ди не, рад ни ци арад-
ских пред у зе ћа ор га ни зу ју штрај ко ве под ге слом „за хлеб и зa мир”.10 

По гор ша ње ма те ри јал ног ста ња ста нов ни штва пра ће но је за о штра ва њем 
ме ђу на ци о нал них од но са. Вла сти уво де низ за кон ских огра ни че ња за не ма-
ђар ско ста нов ни штво: уки да ње сло бо де штам пе11, за бра на оку пља ња. Пре ки 
вој ни су до ви из ри чу смрт ну ка зну за де зер тер ство, за са мо по вре ђи ва ње ра ди 
из бе га ва ња вој не оба ве зе, за аги та ци ју про тив слу же ња вој ног ро ка, за све 
што би вла сти мо гле сма тра ти де ло ва њем у ко рист не при ја те ља. Го ди не 1915. 
уво ди се за кон ма те ри јал не од го вор но сти пре ма ко јем се „из дај ни ци др жа ве” 
ка жња ва ју за пле ном це ло куп не имо ви не и ин тер ни ра њем у ло го ре. Мно ги ру-
мун ски ин те лек ту ал ци, учи те љи, све ште ни ци, ин тер ни ра ни су у ло го ре осо-
би то 1916. го ди не, по сле ула ска Кра ље ви не Ру му ни је у рат на стра ну Ан тан те.12 

Од свих рат них не во ља нај те же су би ле ско ро сва ко днев не ве сти о по гиби-
ји По мо ри ша на на ра ти шти ма у Ср би ји, Га ли ци ји, се вер ној Ита ли ји. О то ме су 
из ве шта ва ле арад ске но ви не, об ја вљу ју ћи ду ге спи ско ве ра ње них и по ги ну лих.

Тих го ди на, је дан од ка рак те ри стич них при зо ра на арад ским ули ца ма 
би ле су ду ге ко ло не Ср ба ин тер ни ра ца из Ср би је, Бо сне и Хер це го ви не, 
Дал ма ци је, Сре ма, Ба на та, Бач ке, ко је ло кал на по ли ци ја и жан дар ме ри ја 
стра жар но спро во ди са же ле знич ке ста ни це до ло го ра у Арад ској твр ђа ви. 
Дру гом тра сом кроз град, ско ро сва ко днев но, умр ле ло го ра ше пре но си ли су 
на град ско До ње гро бље (са да Ci mi ti rul Po me ni rea). 

Не ми ри у Ара ду и по мо ри шким се ли ма у је сен 1918. Ок то бра 1918. 
у Ара ду су би ла у то ку ве ли ка пре ви ра ња. Град је за хва ћен ма сов ним де мон-
стра ци ја ма. Нај пре 10. ок то бра, хи ља де рад ни ка про те сту ју у цен тру гра да 

7 Ale xan dru Roz, Ara dul, Ce ta tea Ma rii Uni ri, Ti mișoa ra 1993, стр. 86; Vic tor Cațavei, De zvol-
ta rea Fa bri cii de va go a ne și mo to a re între anii 1907–1921, Uzi ne le de Va go a ne Arad, Mo no gra fie, Arad 
1971, стр. 20–21. 

8 Вла ди мир Ћо ро вић, Цр на књи га, Пат ње Ср ба Бо сне и Хер це го ви не за вре ме свет ског ра та 
1914–1918, Бе о град 1989, стр. 67, 73; Сте ван Бу гар ски, Бо жи дар Па нић, До ку мен ти о уми ра њу 
Ср ба за то че ни ка у Арад ском ло го ру 1914–1915 (1916), Но ви Сад 2016, стр. 62–64.

9 D. Sa va, нав. де ло, стр. 120.
10 A. Roz, нав. де ло, стр. 107.
11 Арад ско гла си ло на ру мун ском је зи ку „Românul” за бра ње но је мар та 1916. По но во из ла зи 

од но вем бра 1918. го ди не. 
12 Va si le Po pe an ga, Ara dul-cen trul lup tei pen tru pregătirea și re a li za rea ac tu lui uni rii din 1918, 

у: Ara dul per ma nența în is to ria pa tri ei, Arad 1978, стр 402. 
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ис пред град ске већ ни це, тра же ћи по бољ ша ње снаб де ва ња основ ним жи вот-
ним на мир ни ца ма. По том, 31. ок то бра, рад ни ци арад ских пред у зе ћа сту па ју 
у оп шти штрајк. Градскa ор га ни за ци ја ру мун ског огран ка Со ци јал де мо крат ске 
пар ти је ор га ни зу је у цен тру гра да ве ли ки ми тинг са око 10.000 уче сни ка. 
Рад ни ци ма се при дру жу ју град ско ста нов ни штво, де мо би ли са ни вој ни ци и 
офи ци ри, де зер те ри са фрон то ва. Де мон стран ти су кли ца ли сло бо ди, сла-
ви ли ско ри за вр ше так ра та, тра жи ли ус по ста вља ње на род не вла сти. По сле 
ми тин га, део уче сни ка упу тио се пре ма твр ђа ви. Ту су раз о ру жа ли стра жу 
и при мо ра ли ко ман дан та га р ни зо на да осло бо ди 900 по ли тич ких за тво ре-
ни ка и да де мо би ли ше вој ни ке ста ци о ни ра не у твр ђа ви. На сли чан на чин 
де мо би ли са ни су и вој ни ци вој них кам по ва у шу ми Ча ла (Ce a la) на за пад ном 
кра ју гра да и у арад ском пред гра ђу Ма ли Се ми клош (Sânnicolau Mic).13 

Ве ли ки не ми ри на ста ју у по мо ри шким се ли ма. Те рет рат них го ди на, као 
и од ра ни је на та ло же но не за до вољ ство, иза звао је ору жа ну по бу ну се ља ка. 
Они на па да ју ко на ке ве ле по сед ни ка, про ва љу ју и пу сто ше скла ди шта жи та-
ри ца, хра не, то ро ве сто ке, ба кал ни це тр го ва ца. При сва ја ју зе мљу, ора ни це и 
шу ме ве ле по сед ни ка, про те ру ју ау стро у гар ске пред став ни ке вла сти, се о ске 
кне зо ве, бе ле жни ке, жан дар ме. До ла зи до ору жа них су ко ба ау стро у гар ске 
по ли ци је и жан дар ме ри је са по бу ње ни ци ма на чи јој стра ни су на о ру жа ни 
по врат ни ци и де зер те ри са ра ти шта. Би ло је жр та ва на обе стра не.14 

Арад као сре ди ште по ли тич ке бор бе Ру му на за на ци о нал но са мо о пре
де ље ње. С об зи ром на ста ње на ра ти шти ма кра јем ле та 1918. го ди не, би ло 
је очи глед но да се рат бли жи кра ју и да Ау стро у гар ска и ње ни са ве зни ци 
гу бе рат. То је на го ве шта ва ло ве ли ке про ме не на по ли тич кој кар ти Евро пе.15 
Пред став ни ци Ру му на у Угар ском са бо ру од стра не Ру мун ске на ци о нал не 
пар ти је (Par ti dul Naţio nal Român, РНП у да љем тек сту) Ва си ле Гол диш (Va si le 
Gol diş), Ште фан Чи чо-По п (Ște fan Ci cio-Po p) и дру ги, са ста ви ли су до ку мент 
на сло вљен Де кла ра ци ја о пра ву на са мо о пре де ље ње Ру му на Тран сил ва ни је, 
ко ји је 18. сеп тем бра 1918. го ди не про чи тан у Уга р ском са бо ру у Бу дим пе-
шти. Ру му ни из ре до ва Со ци јал де мо крат ске пар ти је Тран сил ва ни је (СДПТ) 
при дру жи ли су се РНП и 30. ок то бра 1918. за јед нич ки осно ва ли Цен трал ни 
ру мун ски на ци о нал ни са вет (Con si liul Naţio nal Român Cen tral, ЦРНС у да љем 
тек сту), из вр шно-по ли тич ки ор ган са за дат ком да при вре ме но вр ши власт 
на те ри то ри ји Тран сил ва ни је са ве ћин ским ру мун ским ста нов ни штвом. 
ЦРНС је имао два на ест чла но ва, по шест из ре до ва сва ке од две пар ти је. Тро-
ји ца су би ли Ара ђа ни: Ва си ле Гол диш и Ште фан Чи чо-По п из РНП и Јо ан 
Флу је раш (Ioan Flu e raş) из СДПТ. За пред сед ни ка ЦРНС иза бран је Ште фан 
Чи чо-По п. Се ди ште ЦРНС на ла зи ло се у Ара ду, у по ро дич ној ку ћи Ште фа на 
Чи чо-По па. Већ 2. но вем бра, ЦРНС по чи ње рад на ор га ни зо ва њу жу па ниј-
ских, окру жних и се о ских ру мун ских на ци о нал них са ве та.

13 A. Roz, нав. де ло, стр. 118–119.
14 Исто, стр. 121–128.
15 По ста ти стич ким по да ци ма 1910. го ди не, од пре ко 50.000.000 ста нов ни ка у Двој ној мо-

нар хи ји жи ве ло је 12.011.000 Не ма ца (23,5%), 10.062.000 Ма ђа ра (19,5%), 24.190.000 сло вен ских 
на ро да – По ља ка, Ру си на, Че ха, Сло ва ка, Ср ба, Хр ва та, Сло ве на ца (47,5%), 3.224.000 Ру му на (6,5%), 
760.000 Ита ли ја на (1,5%). Пре ма: A. Roz, нав. де ло, стр. 110. 
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На по ре до са осни ва њем РНС но вем бра –де цем бра 1918, ЦРНС ор га ни-
зу је Ру мун ску на ци о нал ну гар ду (Gărzile Naţio na le Române) ра ди вр ше ња 
вла сти и одр жа ва ња јав ног ре да и ми ра на под руч ји ма на ста ње ним Ру му ни ма. 
Ти ме је, у усло ви ма рас па да ња ау стро у гар ске ад ми ни стра ци је, Ру мун ска 
на ци о нал на гар да (РНГ) тре ба ло да пре у зме уло гу до та да шње ау стро у гар ске 
по ли ци је и жан дар ме ри је. Ру мун ској на ци о нал ној гар ди при сту пи ли су Ру-
му ни, бив ши ау стро у гар ски вој ни ци и офи ци ри, по врат ни ци са ра ти шта. 
Се ди ште Вр хов ног шта ба РНГ, ко манд но пот чи ње ног ЦРНС, би ло је нај пре 
у Ара ду, а по том је пре ме ште но у Си бињ (Si biu). РНГ за под руч је Арад ске 
жу па ни је осно ва на је 5. но вем бра 1918. го ди не. 

Де се тог но вем бра 1918, из Ара да, ЦРНС упу ћу је но ту ма ђар ској вла ди 
Ми ха ља Ка ро љи ја (Mihály Károlyi) ко јом тра жи пре у зи ма ње пот пу не по ли-
тич ке, ад ми ни стра тив не и вој не вла сти на те ри то ри ји на ко јој жи ве Ру му ни 
у Тран сил ва ни ји (23 жу па ни је) и у ис точ ном де лу Ма ђар ске (3 жу па ни је). 
Вла да Ма ђар ске ша ље на пре го во ре у Ара ду свог ми ни стра за пи та ња на цио-
нал но сти Оска ра Јасиjа (Oszkár Jászi) ко ји у име вла де пред ла же ви ше ва ри-
јан ти ре ше ња, укљу чу ју ћи швај цар ски кан то нал ни мо дел, ми ни стар ске по ло-
жа је Ру му ни ма у ма ђар ској вла ди, све у на ме ри да се очу ва те ри то ри јал на 
це ло ви тост Кра ље ви не Уга р ске. По што две стра не ни су по сти гле до го вор, 
ЦРНС упу ћу је про глас ру мун ском на ро ду да су пре го во ри са ма ђар ском де-
ле га ци јом про па ли, јер ни је при хва ћен зах тев ру мун ске стра не за пот пу но 
одва ја ње од Ма ђар ске на осно ву пра ва на ро да на са мо о пре де ље ње. Сли чан 
про глас упу ћен је и свет ској јав но сти. Нај зад, ЦРНС до но си од лу ку да се о 
ује ди ње њу Ру му на Тран сил вани је, По криш ја, Ба на та и Ма ра му ре ша са Кра-
ље ви ном Ру му ни јом гла са на Ве ли ком на род ном збо ру у Ал ба Ју ли ји (Al ba 
Iu lia). На кон из бо ра на род них по сла ни ка, 20. но вем бра са зван је Ве ли ки 
на род ни збор у Ал ба Ју ли ји, на ко јем је 1. де цем бра 1918. го ди не 1228 иза-
бра них на род них по сла ни ка до не ло од лу ку о ује ди ње њу Тран сил ва ни је са 
Кра ље ви ном Ру му ни јом.16 Исти скуп иза брао је Ру ко во де ћи са вет (Con si liul 
Di ri gent) – при вре ме ну вла ду са ста вље ну од 15 чла но ва под пред сед ни штвом 
Ју ли јуа Ма ни јуа (Iu liu Ma niu), ко ја ће у пре ла зном пе ри о ду, до ко нач ног ује-
ди ње ња са Кра ље ви ном Ру му ни јом, вр ши ти за ко но дав ну, из вр шну и ад ми-
ни ста рив ну власт у Ер де љу и у оста лим обла сти ма са ве ћин ским ру мун ским 
жи вљем. Се ди ште вла де на ла зи ло се у Си би њу. Че тво ри ца Ара ђа на др жа ли 
су ми ни стар ске ре со ре у пре ла зној вла ди: Ште фан Чи чо-По п, Ва си ле Гол-
диш, Јо ан Су чу (Ioan Su ciu) и Јо ан Флу је раш. Ште фан Чи чо-По п и Ва си ле 
Гол диш би ли су и пот пред сед ни ци вла де.

Бе о град ско при мир је и де мар ка ци о на ли ни ја на Мо ри шу. Су о че на 
са рат ним по ра зом, кра јем ок то бра 1918. но ва ма ђар ска вла да гро фа Ми ха ља 
Ка ро љи ја про гла си ла је от це пље ње од Ау стри је и ства ра ње Ма ђар ске Де мо-
крат ске Ре пу бли ке, а 13. но вем бра у Бе о гра ду за кљу чи ла је Вој ну кон вен ци ју 
о при мир ју са са ве знич ком вр хов ном ко ман дом. Пре ма глав ној тач ки уго-
во ра, ма ђар ске ору жа не сна ге по ву кле су се се вер но од де мар ка ци о не ли ни-

16 A. Roz, нав. де ло, стр. 170–172, 211–212; V. Po pe an ga, нав. де ло, стр. 408–419.
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је, ко ја је јед ним де лом ишла до њим то ком Мо ри ша до ушћа у Ти су, а ева-
ку и са ну те ри то ри ју за по се ле су са ве знич ке сна ге.17 По тој осно ви, срп ске и 
фран цу ске је ди ни це рас по ре ђу ју се на це лој те ри то ри ји Ба на та. Та ко је, 15. 
но вем бра, вој ска Кра ље ви не Ср би је ушла у Те ми швар, а 21. но вем бра сти гла 
је на де мар ка ци о ну ли ни ју, ре ку Мо риш, на по те зу: Ли по ва – Но ви Арад – Се-
ге дин. Ко ман дант са ве знич ких је ди ни ца у зо ни Ли по ва – Но ви Арад био је 
фран цу ски пот пу ков ник Ге спро (Gu e spe re au).18 Но ви Арад (Újаrad) на ле вој, 
ба нат ској оба ли Мо ри ша, био је та да још увек за себ но се о ско на се ље, одво је но 

17 https://ro.wi ki pe dia.or g/Con venția militară de la Bel grad din 13 no i em brie 1918. Оста ле кла-
у зу ле пред ви ђа ју, из ме ђу оста лог, де мо би ли за ци ју ма ђар ске вој ске из у зев не ко ли ко пе ша диј ских 
и ко њич ких је ди ни ца за одр жа ва ње ре да, нео ме та но кре та ње са ве знич ке вој ске на це лој те ри то-
ри ји Ма ђар ске, де ли мич ну ком пен за ци ју Ср би ји на име рат не од ште те, тре нут но осло ба ђа ње 
свих рат них за ро бље ни ка и ци ви ла ин тер ни ра них у ло го ри ма. На кра ју, под тач ком 18, по твр ђу-
је се пре ста нак рат них деј ста ва из ме ђу са ве зни ка и Ма ђар ске. Уго вор су у име Са ве знич ке вој не 
ко ман де пот пи са ли: срп ски вој во да Жи во јин Ми шић и фран цу ски ге не рал Пол Про спер Ан ри 
(Paul-Pro sper He nrys), а у име ма ђар ске вла де – ми ни стар ра та пу ков ник Бе ла Лин дер (Béla Lin der).

18 Ale xan dru Roz, Con si liul Națio nal Român Cen tral și Gărzile Națio na le Române din Arad 1918, 
Ac te do cu men te, Vol I, Cluj Na po ca, 1993, стр. 101.

Де мар ка ци о на ли ни ја – ре ка Мо риш, се вер но – град Арад, 
ју жно (са ба нат ске стра не) – Арад ска твр ђа ва (Ara di vár) и Но ви Арад
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од гра да Ара да, на ста ње но пре те жно Нем ци ма. На се ље је ад ми ни стра тив но 
при па да ло Та ми шкој жу па ни ји. Ту се у ве ли ком лу ку Мо ри ша на ла зи Арад-
ска твр ђа ва.19 Град Арад, Ста ри Арад на де сној оба ли Мо ри ша се вер но од 
де мар ка ци о не ли ни је, остао је под ма ђар ском ад ми ни стра ци јом.

Са мо не ко ли ко да на пре не го што су, за по се да ју ћи Ба нат, са ве знич ке 
сна ге сти гле на де мар ка ци о ну ли ни ју на Мо ри шу, кроз Арад су док су се по-
вла чи ле про ла зи ле ду ге ко ло не вој ни ка по ра же не не мач ке вој ске, пљач ка-
ју ћи по арад ским пред гра ђи ма све што им је па ло под ру ку. На су прот то ме, 
из ве шта ва ју арад ске но ви не, срп ска вој ска је „ди сци пли но ва на, ми ро љу би ва 
и ло јал на”.20 

Ср би у По мо риш ју у је сен 1918. На по зив Срп ског на род ног од бо ра из 
Но вог Са да осно ва на су у По мо риш ју срп ска на род на ве ћа у: Ара ду, Над ла ку, 
Наћ ва ли, Вар ја шу, Ке тве љу, Кне зу, Ве ли ком Сем пе тру, Са ра во ли, Ве ли ком 
Се ми кло шу, Ба та њи (Bat tonya, Ма ђар ска). У Ара ду је пред сед ник ве ћа био 
ар хи тек та Ми лан Та ба ко вић, пот пред сед ник је ро мо нах Сте фан Ил кић, па рох 
арад ски, а се кре тар Ђор ђе (Ђу ри ца) Та ба ко вић, сту дент ар хи тек ту ре.

Вест о осни ва њу Срп ског на род ног ве ћа у Ара ду до но си лист „Românul”. 
Осни вач ка скуп шти на одр жа на је 10. но вем бра 1918. го ди не, у срп ској ве ро-
и спо вед ној шко ли при Те ке ли ји ној цр кви, у при су ству ве ли ког бро ја Ср ба 
Ара ђа на. Рад скуп шти не отво рио је Ни ко ла Стан ко вић. По том је па рох Те ке-
ли ји не цр кве, је ро мо нах Сте фан Ил кић, из ло жио пред лог ре зо лу ци је у ко јој 
се на во де раз ло зи осни ва ња и прав ци де ло ва ња арад ског Срп ског на род ног 
ве ћа. Од лу че но је да о овим ре ше њи ма бу ду оба ве ште на арад ска на род на ве ћа 
– ма ђар ско и ру мун ско. Скуп шти на из ра жа ва со ли дар ност са де ло ва њем срп-
ских на род них ве ћа у Те ми шва ру, Ве ли кој Ки кин ди, Но вом Са ду и Сом бо ру 
(При лог 2). Не ма по да та ка о из бо ру ру ко вод ства ве ћа.

Од бор Срп ског на род ног ве ћа у Ве ли ком Сем пе тру имао је 32 чла на – 
пред сед ник Јо ван Ла зић (Ла цић), се кре тар Мар ко Шу гин; у Над ла ку – пред-
сед ник Алек сан дар По по вић, пот пред сед ник Јо ван Ми лић, се кре тар Ла зар 
Пе тро вић; у Ке тве љу од бор је имао 24 чла на – пред сед ник Вла да Бр зак, пот-
пред сед ник Че до мир Ћи рић, се кре тар Ко ста Ми ја тов; у Ба та њи (Ма ђар ска) 

19 Арад ска твр ђа ва је са гра ђе на 1763–1783, у вре ме вла да ви не Ма ри је Те ре зи је и Јо си фа II. 
То ком Пр вог свет ског ра та, у јед ном де лу твр ђа ве на ла зио се ау стро у гар ски ло гор за хи ља де 
Ср ба ци ви ла и рат них за ро бље ни ка. Утам ни че ни у мрач ним, хлад ним, ме мљи вим ка за ма ти ма 
твр ђа ве, од гла ди, зло ста вља ња, од за ра зних бо ле сти, умр ло је ви ше хи ља да за то че ни ка, од одој-
ча ди до сто го ди шњих ста ра ца. Крај твр ђа ве, на оба ли Мо ри ша, на ла зи се нај ве ће од не ко ли ко 
гро ба ља срп ских ин тер ни ра ца Арад ског ло го ра.

20 „Românul”, бр. 8, 4. 11. / 17. 11. 1918, стр. 3: „De câteva zi le, fără întrerupere, tre ce prin Arad 
gro sul ar ma tei lui Mac ken sen. E un marș puțin tri um fal.” (Већ не ко ли ко да на, без пре стан ка, Ара дом 
про ла зи гро Ма кен зе но ве вој ске. Мар шем ни ма ло три јум фал ним.); бр. 11, 8. 11. / 21. 11. 1918, стр. 4: 
„‚Pri e te ni și aliații noștri iu biți’, Nemții, fură pe ce pun mâna. Azi no ap te au dus din su bur bi i le Ara du lui 
tot afa ra do ar de ca se și pământuri, ame nințând  cu ar ma pe toți ca re au încercat să-și ape re avu tul. De 
altă par te ‚ur gi siții  noștri dușma ni’ Sârbii, dupăcum ne ve stesc zi a re le și ști ri le, sunt fo ar te or do nați, 
pașni ci și lo i a li.” (‚На ши дра ги при ја те љи и са ве зни ци’ Нем ци, кра ду све што им до ру ке до ђе. 
Но ћас су из арад ских пред гра ђа од не ли све, сем ку ћа и окућ ни ца, пре те ћи пу шком сва ко ме ко би 
се усу дио да бра ни сво ју имо ви ну. С дру ге стра не, ‚на ши љу ти не при ја те љи’ Ср би, пре ма но вин-
ским из ве шта ји ма и ве сти ма, ве о ма су уред ни, ми ро љу би ви и ло јал ни).



96

– пред сед ник Ми хај ло Пан ду ро вић, пот пред сед ник Сте ван Ву ка ди но вић, 
се кре тар Ду шан Ћи рић.21 

Ср би из По мо риш ја има ли су сво је по сла ни ке на Ве ли кој на род ној скуп-
шти ни Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи, одр жа-
ној у Но вом Са ду 12/25. но вем бра 1918: из Вар ја ша – До бро мир Ла зин и Све-
то зар Те о до ро вић, из Ве ли ког Се ми кло ша – Пе тар Агри ма и Ко ста Бран ков, 
из Де ске (Ма ђар ска) – Пе тар Ше ће ров и Сла во љуб Рус, из Кне за – Ми лан 
Ни ко лић, из Наћ ва ле – Са ва Ћо сић и Ми ли вој Пет ков, из Са ра во ле – Ђор ђе 
Цве јић и Се вер Ве се ли но вић, из Срп ског Сем пе тра – Ди ми три је Ни ко ла је вић 
и Јо ва Ла лин каш (Па лин каш).22

Би ло је то вре ме без вла шћа, на си ља, уза вре лих на ци о нал них стра сти, 
су ко ба из ме ђу Ма ђа ра и Ру му на. Пре ма од ред ба ма Бе о град ског уго во ра о 
при мир ју за кљу че ног из ме ђу но ве ма ђар ске вла де и Ко ман де са ве знич ких 
сна га, се вер но од де мар ка ци о не ли ни је, да кле и у гра ду Ара ду, ред и мир 
треба ло је да и да ље одр жа ва ју ма ђар ске вла сти. Ме ђу тим, Ру му ни су ту већ 
би ли ор га ни зо ва ли ор га не сво је вла сти – ру мун ске на ци о нал не са ве те и 
Ру мун ску на ци о нал ну гар ду, те је че сто се вер но од де мар ка ци о не ли ни је, 
па и у са мом Ара ду, до ла зи ло до ору жа них су ко ба са људ ским жр тва ма на 
обе стра не. Сто га су Ср би у Ара ду, за бри ну ти ка ко за лич ну та ко и за без бед-
ност срп ске за јед ни це у це ли ни, у са мо од бра ни ор га ни зо ва ли сво ју Срп ску 
гар ду.23 То ме је по себ но до при нео арад ски ве ле по сед ник Ми ли во је Те ле чан 
ко ји је, у да ни ма ка да је „ов да шњем срп ском жи вљу пре ти ла ве ли ка опа сност”, 
ор га ни зо вао и пред во дио „ју нач ку Срп ску гар ду”.24 

О де ло ва њу Срп ског на род ног ве ћа у Ара ду и ње го вог пред сед ни ка ар хи-
тек та Ми ла на Та ба ко ви ћа, ко ме су се та да у ра зним при ли ка ма обра ћа ли за 
по моћ не са мо Ср би Ара ђа ни, све до чи до ку мент под бро јем 26 Срп ског на-
род ног ве ћа, из дат на име Ру му на Мој си ја Ри шку це као по твр да иден ти те та 
при ли ком пу то ва ња кроз те ри то ри ју под кон тро лом срп ске вој ске. 

Овај ру ко пи сни до ку мент ис пи сан ћи ри ли цом, са сво је руч ним пот пи-
сом пред сед ни ка Ве ћа ар хи тек те Ми ла на Та ба ко ви ћа, да ти ран је 20. но вем-
бра 1918, са мо дан пре ула ска срп ске вој ске у Но ви Арад. До ку мент је ове рен 
пе ча том Пра во слав ног срп ског па ро хиј ског зва ња у Ара ду. Де мо би ли са ни 
ка пе тан ау стро у гар ске вој ске Мој си је Ри шку ца 9. но вем бра 1918. по ста вљен 
је за ко ман дан та арад ске је ди ни це Ру мун ске на ци о нал не гар де. По за дат ку 
тре ба ло је да пу ту је у Ер дељ. По што су се вер но од Мо ри ша во ђе не бор бе 

21 О осни ва њу срп ских на род них ве ћа у По мо риш ју вид.: Љу би во је Це ро вић, Ср би у Ара ду, 
Но ви Сад – Арад 2007, стр. 304 (пре зи ме Сем пе тар ца Јо ва на Ла ци ћа, гре шком је на ве де но као 
Ла зић); Спо ме ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не 1918, Но ви Сад 2017, стр. 92–95.

22 Дра го Ње го ван, До ку мен ти о при са је ди ње њу Сре ма, Ба на та, Бач ке и Ба ра ње Ср би ји 1918, 
Но ви Сад 2017, стр. 90–106. (и у пре зи ме ну Ла лин каш пот кра ла се слов на гре шка; пра вил но је 
Па лин каш; у Ве ли ком Сем пе тру жи ве и да нас по том ци ста рих по ро ди ца Ла цић и Па лин каш); 
Вој во ди на 1918–1938, књ. 1, Но ви Сад 2017, стр. 73–77.

23 Де ло вод ни за пи сник Срп ске пра во слав не цр кве но-школ ске оп шти не арад ске (12/25 ма ја 
1924 – 15/28 мар та 1926), За пи сник ре дов не сед ни це Цр кве ног од бо ра 1/14 сеп тем бра 1924, бр. 11 
(При лог 3).

24 Ми ли во је Те ле чан је кра јем 1924. го ди не рас про дао имо ви ну и од се лио се са по ро ди цом 
у Кра ље ви ну Ср ба Хр ва та и Сло ве на ца. Не ко ли ко го ди на ка сни је то исто учи ни ће и ар хи тек та 
Ми лан Та ба ко вић. 
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из ме ђу Ма ђа ра и Ру му на, било 
је си гур ни је да, са ис пра вом на 
срп ском је зи ку, пу ту је кроз Ба-
нат под кон тро лом фран цу ске 
и срп ске са ве знич ке вој ске. 

Мо гло би се за кљу чи ти 
да је арад ско Срп ско на род но 
ве ће би ло ве о ма ак тив но, кад 
је, за са мо де сет да на од ка да је 
осно ва но, из да ло два де сет и 
шест до ку ме на та. На ве де ни до-
ку мент ве ро ват но ни је и по-
след њи, па се с пра вом мо же 
по ста ви ти пи та ње да ли је до-
ку мен та ци ја арад ског Срп ског 
на род ног ве ћа не где са чу ва на, 
мо жда као део не чи је при ват-
не ар хив ске гра ђе.

У то не мир но вре ме, ни-
је за бе ле жен ни је дан су коб 
Ср ба Ара ђа на са би ло ко јом од 
дру гих ет нич ких за јед ни ца у 
Ара ду. Би ло је, ме ђу тим, по-
ку ша ја да се Ср би ма у Ара ду 
при пи ше не при ја тељ ско де ло-

ва ње про тив Ру му на: то бо же, Срп ско на род но ве ће тра жи ло је од ко ман дан та 
срп ског гар ни зо на твр ђа ве да са сво јом вој ском, про тив но кла у зу ла ма Бе о град-
ске кон вен ци је о при мир ју, пре ђе де мар ка ци о ну ли ни ју на Мо ри шу и уђе у 
град Арад. То су ка те го рич ки де ман то ва ли Ми лан Та ба ко вић и је ро мо нах 
Сте фан Ил кић, чел ни ци арад ског Срп ског на род ног ве ћа, из ја вом об ја вље-
ном 10/23. де цем бра 1918, у град ском ли сту „Românul”. Је ди ни циљ арад ског 
Срп ског на род ног ве ћа, као пред став ни ка свих Ср ба „с ове стра не Мо ри ша”25, 
је сте афир ми са ње њи хо вих ау то ном них пра ва на осно ву Вил со но вих прин-
ци па, ис ти че се у из ја ви (При лог 4). С об зи ром на то да су по да ци о де ло ва њу 
Срп ског на род ног ве ћа ве о ма оскуд ни, дра го це но је са зна ње из овог са оп-
ште ња да је под ру ко вод ством Ве ћа де ло ва ла у Ара ду Срп ска на род на гар да, 
чи ји је пред сед ник био је ро мо нах Сте фан Ил кић, ад ми ни стра тор срп ске 
арад ске па ро хи је. 

До ла зак срп ске вој ске у По мо риш је. У се ли ма са срп ским жи вљем до-
ла зак срп ске вој ске до че кан је с оду ше вље њем. Та ко је 16. но вем бра у Ве ли-
ком Сем пе тру, ис пред мно штва оку пље ног на ро да, осло бо ди о це по здра вио 
Јо ван Ла цић, пред сед ник ме сног Срп ског на род ног од бо ра. Не ко ли ко да на 

25 На де сној оба ли Мо ри ша, сем гра да Ара да, срп ског жи вља би ло је у Тор њи, Печ ки и 
Над ла ку. 

До ку мент бр. 26 Срп ског на род ног ве ћа у Ара ду 
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ка сни је, у че твр так, 21. но вем бра 1918, је ди ни ца срп ске вој ске ула зи у Арад ску 
твр ђа ву, ве ков ни ба сти он хаб збур шког ап со лу ти зма, али и ло гор смр ти за 
хи ља де срп ских ин тер ни ра ца то ком Ве ли ког ра та. 

Ула зак срп ске вој ске у Арад ску твр ђа ву за бе ле жи ла је фо то-ка ме ра јед ног 
од бра ће Та ба ко вић, по свој при ли ци Ђор ђа (Ђу ри це), сту ден та ар хи тек ту ре. 

Арад ска твр ђа ва у ве ли ком лу ку Мо ри ша

Вој ни ци срп ске кра љев ске вој ске раз ви ли су ко ло на пла тоу ис пред офи цир ске ка сар не у  
Арад ској твр ђа ви. Фо то гра фи ја из лич ног ар хи ва бе о град ског ар хи тек та  

Пре дра га Пе ђе Ри сти ћа, се стри ћа арх. Ђор ђа Та ба ко ви ћа 
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Чим је срп ска вој ска сти гла у Но ви Арад, ко ме сар ма ђар ске вла де Ла још 
Вар ја ши (Var jassy La jos) ја вио је де пе шом из Ара да Ми ни стар ству уну тра-
шњих де ла у Бу дим пе шти да је 21. но вем бра у под не, под ко ман дом јед ног 
пот пу ков ни ка, 1200 срп ских вој ни ка са пољ ском ба те ри јом од шест то по ва 
за у зе ло Арад ску твр ђа ву у Но вом Ара ду. У ис тој де пе ши ко ме сар из ве шта-
ва да је за јед но са арад ским под жу па ном по се тио срп ског ко ман дан та, ко ји 
га је уве рио у сво ју до бро на мер ност и по твр дио да срп ска вој ска не ће пра-
ви ти ни ка кве смет ње ма ђар ској ад ми ни стра ци ји у гра ду Ара ду, с дру ге 
стра не де мар ка ци о не ли ни је. „Оста вио ми је ути сак обра зо ва ног и уч ти вог 
чо ве ка”, ис ти че у ис тој де пе ши ко ме сар Вар ја ши.26 Два да на ка сни је, у су-
бо ту 23. но вем бра, у арад ском елит ном хо те лу „Бе ли крст” у цен тру гра да 
(са да Ho tel Ar de a lul), ма ђар ске град ске вла сти при ре ди ле су бан кет у част 
срп ских офи ци ра, о че му је из ве штај у свом пр вом на ред ном бро ју об ја вио 
те ми швар ски лист „Сло га” (При лог 5). 

У срп ској Пе тро па влов ској цр кви у Ара ду, у при су ству ме шта на, чла-
но ва Срп ског на род ног ве ћа и срп ских вој ни ка пред во ђе них ко ман дан том 
пот пу ков ни ком Дра го ми ром По по ви ћем, одр жа но је бла го да ре ње за по бе ду 
срп ског оруж ја у Ве ли ком ра ту. У сво јој про по ве ди на кра ју бо го слу же ња, 
је ро мо нах Сте фан Ил кић, ад ми ни стра тор арад ске па ро хи је, из ме ђу оста лог 
је ре као: „Бра ћо! Је два јед ном по сле ви ше од че ти ри го ди не по ста реч сло бод-
на, мо же мо сло бод но го во ри ти, мо же мо отво ре но ре ћи што нам је на ср цу. 
Сме мо го во ри ти о срп ској сла ви, о срп ској по бе ди ко ја је из во је ва на, ма да 
су мно ги др жа ли да ће срп ски на род би ти уни штен. Пра сна га, ко ја је у срп-
ском на ро ду, по бе ди ла је и да нас се од Ја дра на до Ара да ори сла ва срп ског 
на ро да, ко ја се има за хва ли ти овој вој сци, чи јем се ју на штву ди ви цео свет.”27 

За Ру му не из чи та ве Ау стро у гар ске, Арад је та да био сре ди ште по ли тич-
ких зби ва ња ко ји ма је при пре ма но при са је ди ње ње Ер де ља, Ба на та и дру гих 
де ло ва Мо нар хи је на ста ње них ру мун ским жи вљем Кра ље ви ни Ру му ни ји. 
Сто га је ра зу мљи во што је до ла зак срп ске вој ске по бу дио ве ли ко ин те ре со-
ва ње код но во о сно ва них ру мун ских ор га на вла сти у гра ду Ара ду, с дру ге 
стра не де мар ка ци о не ли ни је. Већ су тра дан по до ла ску срп ске вој ске, 22. 
но вем бра, ру мун ска де ле га ци ја по се ти ла је пот пу ков ни ка Дра го ми ра По по-
ви ћа, ко ман дан та је ди ни це срп ске вој ске у Арад ској твр ђа ви. О тој по се ти 
из ве шта ва 23. но вем бра арад ски лист „Românul”. У име Цен трал ног ру мун ског 
на ци о нал ног са ве та до шли су да по здра ве Ср бе, пи ше „Românul”, Ње го во 
пре о све штен ство Јо ан Иг ња ти је Пап, епи скоп арад ски, др Ште фан Чи чо-По п, 
пред сед ник Цен трал ног ру мун ског на ци о нал ног са ве та, и ма јор Алек сан дру 
Влад (Ale xan dru Vlad), ко ман дант Ру мун ске на ци о нал не гар де. Вла ди ка Јо ан 
је то плим ре чи ма до бро до шли це по здра вио пу ков ни ка По по ви ћа, на гла сив ши 
да јед на ко по здра вља сав срп ски на род чи ји су си но ви сво јом ис трај но шћу 
то ком сед мо го ди шњег ра то ва ња за ди ви ли свет. Ру мун ски на род у Угар ској 
и Тран сил ва ни ји, ре као је вла ди ка, од у век је га јио љу бав и по што ва ње пре ма 

26 A. Roz, нав. де ло, стр. 282.
27 Љ. Це ро вић, Ср би у Ара ду, стр. 304–305.
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срп ском на ро ду не са мо због ње го вих бор бе них вр ли на и пре да не љу ба ви 
пре ма ро ду свом, већ и за то што два на ро да ис по ве да ју исту хри шћан ску 
пра во слав ну ве ро и спо вест. Вла ди ка је по здрав за вр шио при зи ва њем бла го-
да ти и бла го сло ва Го спод њег на сав срп ски род. Пу ков ник Дра го мир По по-
вић је из ра зио ве ли ко за до вољ ство до бро до шли цом као и уве ре ње да ће се 
од у век до бри од но си из ме ђу два на ро да и да ље раз ви ја ти на обо стра ну ко-
рист. За мо лио је сво је са го вор ни ке да пре не су по здрав ру мун ском на ро ду и 
из ра зио им је сво је по што ва ње и спрем ност да им у сва кој при ли ци при тек-
не у по моћ. Ру мун ски иза сла ни ци су то са оду ше вље њем при хва ти ли уз 
кли ца ње пу ков ни ку По по ви ћу – „Жи вио!” Пре во ди лац то ком овог су сре та, 
ка же ау тор из ве шта ја, био је „наш при ја тељ го спо дин пот по руч ник Алек-
сан дар Та ба ко вић из Ара да”28 (При лог 6).

О од но су у то вре ме ру мун ских ор га на вла сти пре ма срп ској вој сци 
све до чи, та ко ђе, и те ле грам ко ји је, од мах по ула ску срп ских је ди ни ца у Ли-
по ву, упу тио Ру мун ски на ци о нал ни са вет из Ара да ко ман ди Ру мун ске на-
ци о нал не гар де у Ли по ви. Те ле грам до слов це гла си: „Сле ди те на ре ђе ња 
Ср ба јер до ла зе као при ја те љи. Не спо ра зу ми ко ји су се по ја ви ли би ће у 
нај кра ћем ро ку от кло ње ни”29 (При лог 7). 

Апел слич не са др жи не, об ја вљен у ли сту „Românul” 10/23. но вем бра 
1918, упу тио је Ште фан Чи чо-По п, пред сед ник Цен трал ног ру мун ског на-
ци о нал ног са ве та, Ру му ни ма у на се љи ма ју жно од де мар ка ци о не ли ни је. Он 
по зи ва сво је су на род ни ке да срп ску вој ску при ме са „нај ве ћом бла го на кло-
но шћу”, јер она, као при пад ник вој ске Ан тан те, до ла зи на осно ву при мир ја 
за кљу че ног са ма ђар ском вла дом, да на тој те ри то ри ји одр жа ва ред. По што ће 
на овој те ри то ри ји је ди но сна ге Ан тан те одр жа ва ти ред, Чи чо-По п по зи ва 
Ру му не да „ако од ре ди на ше на ци о нал не гар де бу ду по зва ни да пре да ју оруж је, 
не ка то учи не без окле ва ња или сум њи... Ру мун ски на ци о нал ни са вет је већ 
пред у зео по треб не ко ра ке да се тај не спо ра зум ре ши у нај кра ћем ро ку, на 
оп ште за до вољ ство” (При лог 8). Не ко ли ко да на ка сни је, 14/27. но вем бра, 
лист „Românul” об ја вљу је вест о при ја тељ ској по се ти пу ков ни ка Дра го ми ра 
По по ви ћа Ште фа ну Чи чо-По пу (При лог 9). 

По до ла ску гар ни зо на срп ске вој ске у Но ви Арад, на кон већ по ме ну тих 
су сре та пу ков ни ка Дра го ми ра По по ви ћа са ма ђар ским и ру мун ским пред-
став ни ци ма ло кал не вла сти, у не де љу 1. де цем бра, све ча ни при јем у част 
срп ске вој ске при ре ди ло је и арад ско Срп ско на род но ве ће. При је му са ви ше 
од сто ти ну зва ни ца при су ство ва ли су пред став ни ци ма ђар ских град ских 
вла сти, пред став ни ци Ру мун ског на ци о нал ног са ве та и Ру мун ске на ци о нал не 
гар де. Здра ви це су одр жа ли Ми лан Та ба ко вић, пред сед ник арад ског Срп ског 
на род ног ве ћа, је ро мо нах Сте фан Ил кић, па рох Те ке ли ји не цр кве, Алек са 
Бо ци јок (Ale xa Boţioc), у име Ру мун ског на ци о нал ног са ве та, адво кат Ђор ђе 
Та ба ко вић, ро ђе ни брат Ми ла на Та ба ко ви ћа, и Ла још Вар ја ши, пре фект Ара-
да и ко ме сар ма ђар ске вла де (При лог 10). 

28 Алек сан дар Та ба ко вић, нај ста ри ји син арад ског ар хи тек те Ми ла на Та ба ко ви ћа, до био је 
име по свом пре ра но умр лом стри цу ар хи тек ти Алек сан дру Та ба ко ви ћу.

29 A. Roz, нав. де ло, стр. 288.
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*
Гар ни зон срп ске вој ске на де мар ка ци о ној ли ни ји у Но вом Ара ду. У 

скло пу од го вор но сти на одр жа ва њу ре да и ми ра у сво јој зо ни од го вор но сти 
у Но вом Ара ду и око ли ни, вој ни ци гар ни зо на Кра љев ске вој ске Ср би је ста-
ци о ни ра ног у Арад ској твр ђа ви кон тро ли са ли су пре лаз пе ша ка и за пре жних 
во зи ла из ме ђу Но вог Ара да и Ара да пре ко мо ста на Мо ри шу (Erzsébet-hid, 
Ели за бе тин мост).30 

Мост код Арад ске твр ђа ве по чет ком XX ве ка

У том ци љу ко ман да срп ског гар ни зо на, у са рад њи са ло кал ним вла-
сти ма ста ре ма ђар ске ад ми ни стра ци је, из да ва ла је, на огра ни че но вре ме, 
пи сме не про пу сни це – до зво ле – ли ци ма ко ја су, по слу жбе ној ду жно сти или 
из дру гих раз ло га, по вре ме но или сва ко днев но пре ла зи ла де мар ка ци о ну 
ли ни ју. Пре лаз је био до зво љен сва ко днев но од 7 до 20 са ти уз дво ча сов ни 
пре кид у под не, од 12 до 14 са ти. До зво ла је штам па на у Ара ду дво је зич но, 
на срп ском (ћи ри ли цом) и на ма ђар ском. Ру бри ке су по пу ња ва ли ру ко пи сно, 
та ко ђе на оба је зи ка, слу жбе ни ци ло кал не ад ми ни стра ци је, од но сно, вој но 
осо бље срп ске ко ман де у Но вом Ара ду.31

Про пу сни це за пре ла зак де мар ка ци о не ли ни је ста нов ни штву дру гих 
ме ста у ко ји ма је срп ска вој ска би ла ста ци о ни ра на из да ва ла је ње на ко ман да, 
а ове ра вао пот пи сом се о ски кнез. Та квим про пу сни ца ма су 1918/19. го ди не 

30 Мост се на ла зио на спрам глав ног ула за у твр ђа ву. Сру шен је у рат ним опе ра ци ја ма у 
је сен 1944. го ди не. На ме сто ста рог, на ла зи се да нас нов бе тон ски мост Де че бал (De ce bal).

31 Фо то ко пи ја до зво ле на име Ла сла Ве бе ра је из лич ног ар хи ва арад ског ар хи тек те Ми ло-
ша Кри стеа (Mi loș Cri stea).
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ста нов ни ци Фен ла ка пре ла зи ли мост на Мо ри шу, углав ном, но се ћи на град-
ске пи ја це по љо при вред не про из во де.32

До зво ла за пре лаз пре ко мо ста из ме ђу Но вог Ара да и Ара да на име Ла сла Ве бе ра

До зво ла на име Ми ше Ми шко ва из Фен ла ка, из да та 13–14. де цем бра 1918.  
Пот пи су ју фен лач ки кнез Ра да Мо ми ров и ре зер вни пот по руч ник Ду шан М. Јо ва но вић 

32 Из лич не ар хи ве арад ског ле ка ра др Мир ка То ми ћа, по ре клом из Фен ла ка.
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По ле ђи на до ку мен та на име Ми ше Ми шко ва 

До зво ла до слов но гла си: „Број до зво ле 477, за го спо ди на Ми шу Ми шко-
ва, бр. k[уће] 26, из Фен ла ка, ком/ко јој се до зво ља ва од ла зак у Ст[ари] Арад. 
Има се вра ти ти 14-ог де цем бра 1918. год[ине], до 8 ча со ва уве че.

Лич ни опис:
Стар/а, го ди на 40
Ве ли чи на сред ња
Ли це окру гло 
Нос  пра ви лан
Бр ко ви жу ти
Бра да  обри ја на

13-ог дец[ембра] 1918. год[ине], у Фен ла ку
Ра да Мо ми ров, кнез 

На по ле ђи ни: Одо брен за Н[ови], Арад, 14-ог дец[ембра] 1918. год[ине]. 
Рез[ервни] п[от]поручник Ду шан М. Јо ва но вић 

Слич не про пу сни це из да вао је и штаб фран цу ске вој ске у Ара ду, а ове-
ра ва ла их је ко ман да срп ске вој не је ди ни це у Но вом Ара ду.

У зо ни од го вор но сти срп ског гар ни зо на у Арад ској твр ђа ви би ло је ин ци-
де на та из ме ђу вој ске Кра ље ви не Ср би је и ру мун ског ста нов ни штва, осо би-
то уо чи и у вре ме одр жа ва ња Ве ли ког на род ног збо ра у Ал ба Ју ли ји; из ме ђу 
оста лог, због раз о ру жа ва ња па ра вој них фор ма ци ја, за бра не ис ти ца ња на цио-
нал них обе леж ја и др. За то је 7. де цем бра 1918, Ште фан Чи чо-По п, са да у свој-
ству ми ни стра вој ног и јав не без бед но сти пре ла зне вла де, по се тио пу ков ни ка 
Дра го ми ра По по ви ћа, ко ман дан та срп ског гар ни зо на у Арад ској твр ђа ви, 
ра ди до го во ра о из бе га ва њу да љих су ко ба. На кон са стан ка са пу ков ни ком 
По по ви ћем, Ште фан Чи чо-По п се об ја вом у ли сту „Românul” обра тио „свим 
ста нов ни ци ма ба нат ских под руч ја ко ја је за у зе ла срп ска вој ска” са по ру ком 
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да из бе га ва ју све што би мо гло иза зва ти не спо ра зу ме са срп ском вој ском, ко-
јој је Ан тан та по ве ри ла да ов де одр жа ва ред, да се по на ша ју са нај ве ћом пре-
до стро жно шћу и да се по ви ну ју ди рек ти ва ма срп ске вој ске. Ста нов ни штву 
је ста вље но на зна ње да су за бра ње не по ли тич ке аги та ци је, ис ти ца ње на цио-
нал них за ста ва, ру мун ских, ма ђар ских и срп ских, на јав ним или при ват ним 
згра да ма. Пу ков ник По по вић је обе ћао, по ру чу је Чи чо-По п, да ће би ти об у ста-
вље на ин тер ни ра ња са под руч ја под ње го вом ко ман дом. Ко ман да Ру мун ске 
на ци о нал не гар де по себ но се обра ти ла ру мун ским све ште ни ци ма и учи те љи-
ма, по зи ва ју ћи их да „ин стру и шу” на род и ру мун ске гар ди сте да не пу ца ју 
на ау то мо би ле (под ра зу ме ва се – са ве знич ке вој ске). Би ло је слу ча је ва да су 
пу ца ли и на ру мун ске ау то мо би ле, ис ти че се у по ру ци (При лог 11). 

Не ми ри се вер но од де мар ка ци о не ли ни је. Пре ма кла у зу ла ма бе о град-
ске Вој не кон вен ци је о при мир ју, на те ри то ри ји Ма ђар ске се вер но од де мар-
ка ци о не ли ни је ма ђар ска вој ска је де мо би ли са на са из у зет ком не ко ли ко 
пе ша диј ских и ко њич ких ди ви зи ја за одр жа ва ње ре да и ми ра. Ци вил на ад ми-
ни стра ци ја оста ла је и да ље у над ле жно сти но ве ма ђар ске вла де. У Ара ду и 
Арад ској жу па ни ји се вер но од де мар ка ци о не ли ни је, ме ђу тим, пра во на 
вр ше ње вла сти, на одр жа ва ње ре да и ми ра, по ла га ле су исто вре ме но ста ра 
ма ђар ска ад ми ни стра ци ја, ма ђар ска вој ска, по ли ци ја, жан дар ме ри ја, од ре ди 
но во о сно ва не Ма ђар ске на ци о нал не гар де, ма ђар ске па ра вој не фор ма ци је и, 
с дру ге стра не, но во о сно ва ни Ру мун ски на ци о нал ни са вет и Ру мун ска на-
ци о нал на гар да. Ма ђа ри су свим си ла ма на сто ја ва ли да се очу ва те ри то ри јал-
ни ин те гри тет Ма ђар ске, док су Ру му ни тра жи ли от це пље ње од Ма ђар ске 
и ује ди ње ње са Кра ље ви ном Ру му ни јом. У тим окол но сти ма, осо би то по сле 
про гла ше ња ује ди ње ња 1. де цем бра, у Ара ду и Арад ској жу па ни ји до ла зи до 
же сто ких су ко ба из ме ђу две су прот ста вље не стра не, че сто и ору жа них, са 
људ ским жр тва ма. Је дан од та квих су ко ба из био је 29. де цем бра 1918. у Ара-
ду, то ком по се те ге не ра ла Ан ри ја Бер тлоа (Hen ri Bert he lot), ше фа фран цу ске 
вој не ми си је у Кра ље ви ни Ру му ни ји. До чек фран цу ског ге не ра ла ор га ни зо-
ва ли су Ру мун ски на ци о нал ни са вет и гар да уз уче шће ве ли ког бро ја гар ди ста 
и на ро да из Ара да и окол них ме ста, но се ћи ру мун ске и са ве знич ке за ста ве. Код 
хо те ла „Бе ли крст” (Cru cea Al ba) у цен тру гра да, у ко јем је при ре ђен све ча ни 
при јем, ин тер ве ни са ле су ору жа не фор ма ци је ма ђар ске гар де, вој ске и по ли ци-
је та ко што су оти ма ле и га зи ле са ве знич ке и ру мун ске за ста ве, ра ни ле и уби ле 
ви ше уче сни ка ску па. По том су на о ру жа не ма ђар ске фор ма ци је на па ле и де-
ва сти ра ле се ди ште Ру мун ске на ци о нал не гар де, Ру мун ску пра во слав ну бо-
го сло ви ју, пре тре са не при ват не ку ће и укла ња ле ис так ну те ру мун ске за ста ве. 

Све док ових до га ђа ја ге не рал Бер тло је од мах из Ара да из дао на ре ђе ње 
ге не ра лу Пје ру Ан ри ју у Бе о гра ду да хит но упу ти ова мо је ди ни цу фран цу ске 
вој ске. Та ко су, ми мо кла у зу ла Бе о град ског до го во ра, 2. ја ну а ра 1919, фран-
цу ске тру пе Пр вог пу ка „африч ких ло ва ца” (ла ке ко њи це), из Те ми шва ра 
сти гле у Арад ка ко би за ве ле ред и спре чи ле да ље су ко бе. За вој ног гу вер не ра 
гра да по ста вљен је ге не рал Го др кур (Go dre co urt). За ве де не су стро ге ме ре без-
бед но сти. У том ци љу рас пу ште не су и Ру мун ска и Ма ђар ска на ци о нал на гар-
да, за бра ње но је но ше ње ко кар ди као и ис ти ца ње дру гих на ци о нал них обе лежја 
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(за ста ва). За то је у ло кал ном ли сту „Românul” 5. фе бру а ра 1919. об ја вље но 
упо зо ре ње да ће про тив пре кр ши о ца на ре ђе ња фран цу ска ко ман да по сту па ти 
стро го пре ма вој ним за ко ни ма. Убр зо по том уве де на је и цен зу ра штам пе. Лист 
„Românul” био је за бра њен у пе ри о ду од 22. фе бру а ра до 6. ју на 1919, а он да 
по но во из ла зи, али са на зна ком „Cen su re Française”.33 Ме ђу тим, на под руч ју 
Арад ске жу па ни је, ма ђар ске ору жа не фор ма ци је на ста вља ју ре пре си ју над 
ру мун ским ста нов ни штвом. То ком фе бру а ра уби је но је око 300 Ру му на.34 

Ус по ста вља ње ру мун ске ад ми ни стра ци је у Ара ду и Арад ској жу па
ни ји. По што је вла да Бе ле Ку на, но во про гла ше не (21. мар та 1919) Ма ђар ске 
Со вјет ске Ре пу бли ке, од би ла да се по ви ну је на ре ђе њу са ве знич ке ко ман де 
да по ву че сво ју вој ску из Тран сил ва ни је до ли ни је Са ту Ма ре – Ора деа – 
Арад, до кле је тре ба ло да на пре ду је вој ска Кра ље ви не Ру му ни је, до шло је 
до вој ног су ко ба ма ђар ске и ру мун ске вој ске.35 По ти ску ју ћи ма ђар ске сна ге, 
ру мун ска вој ска је 20. апри ла осло бо ди ла гра до ве Ора деа, Ка реј, Са ту Ма ре, 
а 1. ма ја 1919. сти гла до ре ке Ти се. У на пре до ва њу пре ма Ти си, на зах тев вој ног 
ко ман дан та и гу вер не ра Ара да фран цу ског ге не ра ла Гон др ку ра, ру мун ска 
вој ска за о би шла је град Арад, у ко јем се ра ди одр жа ва ња ре да и ми ра на ла-
зио гар ни зон фран цу ске вој ске.36 Ка сни је, по одо бре њу фран цу ског ге не ра ла 
Фран ше д’Епе реа (Lo u is Fran chet d’Espèrey), ко ман дан та ис точ не са ве знич ке 
ар ми је, 17. ма ја 1919. ула зи у Арад Ше сти ло вач ки пук (Re gi men tul 6 Vânători) 
румун ске кра љев ске вој ске под ко ман дом пу ков ни ка Те о до ра Пи ри ћа (Te o dor 
Pi ri ci), што су Ру му ни Ара ђа ни по здра ви ли са ве ли ким оду ше вље њем. На 
јав ним згра да ма ис так ну та је ру мун ска тро бој ка. 

За крат ко вре ме, од кра ја ма ја до сре ди не ју на 1919, на под руч ју Арад ске 
жу па ни је у сре зо ви ма (pla sa): Рад на, Ки ши неу Криш, Печ ка, Тр но ва, Инеу, 
Се биш, Хал мађ, усле ди ло је по ста вља ње ру мун ских ор га на вла сти уме сто 
ма ђар ских. Ру ко во де ћи са вет (Con si liul Di ri gent, при вре ме на вла да Тран сил ва-
ни је) име но вао је Ру му не за функ ци о не ре но ве ад ми ни стра ци је. Од Ма ђа ра, 
слу жбе ни ка до та да шње ма ђар ске ад ми ни стра ци је, за др жа ни су они ко ји су 
при ста ли да по ло же за кле тву ру мун ском кра љу Фер ди нан ду и при вре ме ној 
вла ди Тран сил ва ни је.37 

33 A. Roz, Ara dul, Ce ta tea Ma rii Uni ri..., стр. 280. 
34 A. Roz, Con si liul Națio nal Român Cen tral și Gărzile Națio na le Române..., стр. 100; An drei 

Ca ci o ra, Mir cea Tim bus, Orașul și Ju dețul  Arad după 1 De cem brie 1918. Stu diu și Do cu men te, Arad 
2008, стр. 18.

35 Ру му ни ја је ушла у рат на стра ни Ан тан те 27. ав гу ста 1916. го ди не. Уче ство ва ла је у рат ним 
опе ра ци ја ма про тив Цен трал них си ла 1916. и из гу би ла при том две тре ћи не др жав не те ри то ри је; 
ау стро у гар ске и не мач ке тру пе осво ји ле су Ол те ни ју и Мун те ни ју са пре сто ни цом Бу ку ре штом. 
Ру мун ска вој ска, вла да и краљ Фер ди нанд по ву кли су се у Мол да ви ју. Упр кос по бе да ма ру мун ске 
и ру ске вој ске у бит ка ма код Ма ра ше шти ја, Ма ра шти ја и Ој ту за (ју л–ав густ 1917), Ру му ни ја је, 
из би ја њем гра ђан ског ра та у Ру си ји (Ок то бар ске ре во лу ци је), оста ла без са ве зни ка. Са ма у не при-
ја тељ ском окру же њу за кљу чи ла је при мир је са Цен трал ним си ла ма (Фок шањ, 9. де цем бра 1917), 
по том и се па рат ни мир (Бу ку решт, 7. ма ја 1918), чи ме је иза шла из ра та. Шест ме се ци ка сни је, 
са мо дан пре скла па ња при мир ја и за вр шет ка Ве ли ког ра та (10. но вем бра 1918), Кра ље ви на Ру-
му ни ја по но во об ја вљу је рат Цен трал ним си ла ма. Ра ту је про тив Ма ђар ске Со вјет ске Ре пу бли ке 
од мар та до ав гу ста 1919, ка да осва ја Бу дим пе шту.

36 A. Ca ci o ra, M. Tim bus, нав. де ло, стр. 23–24.
37 Исто, стр. 26–27.
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По се та фран цу ског ге не ра ла Фран ше д’Епе реа 24. ју на 1919, по спе ши ла 
је ус по ста вља ње ру мун ске ад ми ни стра ци је у гра ду Ара ду. Ге не рал је ста вио 
до зна ња да ће, на кон ми ров них пре го во ра, Арад при па сти Ру му ни ји. По 
ње го вом на ре ђе њу при сту пи ло се по сте пе ној за ме ни ма ђар ских слу жбе ни-
ка ру мун ским. У при су ству пред став ни ка но вог ко ман дан та и гу вер не ра 
Ара да фран цу ског ге не ра ла Шар ла де Тур на дра (Cha r les de To ur na dre) и пред-
став ни ка град ског Ру мун ског на ци о нал ног са ве та, 7. ју ла 1919, Фер ди нанд 
Гре ен (Gréen Fer di nand), вој ни ко ме сар вла де Бе ле Ку на и град ски пре фект, 
пре дао је ду жност пре фек та гра да Ју сти ну Ма риш је уу (Iu stin Marşieu), ко јег 
је још ра ни је (27. мар та 1919) при вре ме на вла да Тран сил ва ни је име но ва ла 
за пре фек та Арад ске жу па ни је. Исто га да на, Фран чиск Шар ка њи (Sárkány 
Frаncisc) пре дао је ду жност гра до на чел ни ка Јо а ну Ро буу (Ioan Ro bu). И на 
оста лим ру ко во де ћим функ ци ја ма: град ског бе ле жни ка, ди рек то ра град ских 
фи нан си ја, пред сед ни ка су да, по ста вље ни су Ру му ни.38 Ти ме су ру мун ске 
вла сти за вр ши ле пре у зи ма ње ад ми ни стра ци је гра да Ара да. 

Усле ди ло је пре и ме но ва ње град ских ули ца, тр го ва, пар ко ва, мо сто ва, 
гро ба ља.39 Са арад ских тр го ва укло ње ни су спо ме ни ци по све ће ни лич но сти-
ма и до га ђа ји ма ма ђар ске исто ри је и кул ту ре, из ме ђу оста лих: би ста дра ма-
тур га Чи ки Гер ге љи ја (Csiky Ger gely), би ста арад ског про зног пи сца, пе сни-
ка, пре во ди о ца и исто ри ча ра Га бо ра Фа би ја на (Fa bian Ga bor), ме мо ри јал ни 
ком плекс Ла још Ко шут (Kos suth La jos) по све ћен Ма ђар ској ре во лу ци ји 
1848/49, ме мо ри јал ни ком плекс Ста туа Сло бо де (Szabadság-szo bor) са по пр-
сји ма три на е сто ри це ге не ра ла по гу бље них у Ара ду 1849, по сле сло ма Ма-
ђар ске ре во лу ци је, би ста кра љи це Ели за бе те (Erzsébet királyné).40

Ру мун ски је зик по ста је слу жбе ни је зик. У шко ла ма се уво ди ру мун ски 
на став ни је зик. Но ва власт пре у зи ма град ску Жен ску гим на зи ју и Ви шу 
кра љев ску гим на зи ју ко ја по ста је Ли цеј „Мој се Ни ко а ра” (Mo i se Nicoară). 
Слу жбе ни ци ма ма ђар ске на ци о нал но сти у др жав ним и ад ми ни стра тив ним 
уста но ва ма оста вљен је рок до 1923. го ди не да са вла да ју ру мун ски је зик 
ка ко би за др жа ли рад на ме ста, услов ко ји мно ги ни су ус пе ли да ис пу не.

Од ла зак са ве знич ке вој ске. На кон уво ђе ња ру мун ске ад ми ни стра ци је, 
фран цу ске вој не је ди ни це на пу сти ле су град Арад и Арад ску твр ђа ву 18. ју ла 
1919. го ди не. Ге не рал де Тур на др пре дао је вој ну ко ман ду гра да ру мун ском 
пу ков ни ку Те о до ру Пи ри ћу.41 Тих да на је и гар ни зон срп ске вој ске на пу стио 
Арад ску твр ђа ву, у ко ју се по том усе ли ла ру мун ска вој ска. 

38 A. Ca ci o ra, M. Tim bus, нав. де ло, стр. 28–29; A. Roz, Ara dul, Ce ta tea Ma rii Uni ri..., стр. 317, 326. 
39 На во ди мо не ко ли ко пре и ме но ва ња ули ца: Cser no vits Péter ut ca – Stra da Ale xan dru Ga vra, 

Da mja nich Јános ut ca – Stra da Tri bu nul Axen te, Déak Fe renc ut ca – Stra da Mi hai Emi ne scu, Határ ut ca 
(Ули ца По мо ри шке кра ји не, на спрам Те ке ли ји не цр кве) – Stra da G. Can ta cu zi no, Kos sut La jos tér – 
Bu le var dul Re ge le Fer di nand, Kos so ru ut ca – Stra da Sârbească, Petőfi Sándor ut ca – Stra da Mo i se Ni co-
a ra, Sze rb ut ca – Stra da An ton Pan; тр го ва: Fe renc tér – Piața Mi hai Vi te a zul, Ke le men tér – Piața Sfântul 
Sa va (Трг Све тог Са ве, на спрам Те ке ли ји не цр кве, са западнe стра не), Szábadság tér – Piața Avram 
Ian cu, Tököly tér (Те ке ли јин трг, у бли зи ни Те ке ли ји не цр кве) – Piața Ca te dra lei; мо сто ва: Erzsébet 
hid – Po dul De ce bal, Gróf Károlyi hid – Po dul Împăratul Tra ian; гро ба ља: Alsó temető – Ci mi ti rul de 
Jos, Felső temető – Ci mi ti rul Eter ni ta tea. Вид.: A. Ca ci o ra, M. Tim bus, нав. де ло, стр. 233–238. 

40 Ho ria Тruță, Dan Demșea, Mo nu men te de for pu blic, însemne me mo ri a le, con strucţii de co ra-
ti ve şi par cu ri din ju deţul  Arad, Arad 2007, стр. 13–14, 25–27.

41 A. Ca ci o ra, M. Tim bus, нав. де ло, стр. 29–30.
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Лист „Românul” об ја вио је 23. ју ла 1919. чла нак под на сло вом „Ce ta tea 
Ara du lui, cum au lăsat-o sârbii când au eva cu at-o” (Арад ска твр ђа ва. У ка квом 
ста њу су је оста ви ли Ср би кад су је на пу сти ли)42, у ко јем ау тор при ка зу је 
срп ске вој ни ке у нај цр њем све тлу (При лог 12). Ма да је сво је вре ме но Ште фан 
Чи чо-По п јав ним про гла сом об ја снио по ком осно ву и са ко јим за дат ком се 
срп ска вој ска на ла зи у Ба на ту, по сто ја ла је пре ма њој не тр пе љи вост Ру му на 
Ба на ћа на, очи глед на и у по ме ну том члан ку. За илу стра ци ју по вр шно сти и 
нео бјек тив но сти ано ним ног из ве шта ча ука зу је мо на ви ше не и сти ни тих и 
про из вољ них тврд њи, све у сти лу „го во ри ло се, али се ни шта си гур но ни је 
зна ло”, као што сам твр ди: да ти ра ње ула ска вој ни ка срп ске вој ске у Арад ску 
твр ђа ву и број ност срп ског гар ни зо на; ау тор је про пу стио да на ве де да је у 
Арад ској твр ђа ви био ста ци о ни ран и гар ни зон фран цу ске африч ке ко ло ни-
јал не вој ске (Ма ро кан ци); да ли из не зна ња или на мер но, твр ди да је у твр ђа-
ви по сто јао за ро бље нич ки ло гор за срп ске вој ни ке, пре ћут ку ју ћи, та да у Ара ду 
до бро по зна ту чи ње ни цу, да су у ло го ру би ли за то че ни ве ћи ном Ср би ци ви ли; 
ма сов ни бе тон ски (не од бе лог мер ме ра, ка ко твр ди ау тор) спо ме ник чу ва-
ри ма ло го ра ни је рас ко ма дан – по сто ји и да нас; на спо ме ни ку су оште ће не 
угра ђа не мер мер не пло че (там но цр ве не бо је) са име ни ма умр лих ма ђар ских 
вој ни ка; на јед ној се и са да мо же про чи та ти пре зи ме и име јед ног од њих – 
Boz si dar Mi los. Сти че се ути сак да ау тор пи ше о не че му што ни је ви део и о 
че му је био сла бо оба ве штен. 

При вла чи по себ ну па жњу тврд ња да је крај твр ђа ве, на оба ли Мо ри ша, 
по ко па но „7000 срп ских вој ни ка, умр лих у вре ме пе га вог ти фу са, ко ји је ха рао 
6–7 ме се ци у арад ском за ро бље нич ком ло го ру”. За и ста, на том про сто ру по-
ко па но је ви ше хи ља да Ср ба ин тер ни ра ца, ве ћи ном ци ви ла, умр лих у епи-
де ми ја ма тр бу шног и пе га вог ти фу са, ту бер ку ло зе, ди зен те ри је и дру гих за-
ра зних бо ле сти. О укуп ном бро ју стра да лих Ср ба у Арад ском ло го ру не ма 
по у зда них по да та ка.43 С об зи ром на не и сти не и про из вољ но сти из не се не у 
члан ку ано ним ног ау то ра, по да ци ма о бро ју по ко па них крај твр ђа ве, o тра-
ја њу епи де ми је, тврд њи да је „осмо ри ца хи рур га 1914. збри ња ва ло пр ве 
срп ске ра ње ни ке”, ва ља при ћи с крај њом оба зри во шћу.

Пот пи си ва ње при мир ја 11. но вем бра 1918. из ме ђу са ве зни ка Ан тан те и 
Не мач ке озна чи ло је пре кид не при ја тељ ста ва и крај ору жа них су ко ба у Ве-
ли ком ра ту. У Ара ду и По мо риш ју, ме ђу тим, ору жа ни су ко би из ме ђу ста ре 
ау стро у гар ске ад ми ни стра ци је и но во о сно ва них ру мун ских ор га на вла сти, 
са ве ли ким бро јем људ ских жр та ва, по тра ја ли су још око осам ме се ци. Та да 
су, кра јем ју ла 1919. го ди не, Арад и По мо риш је де фак то по ста ли део Кра ље-
ви не Ру му ни је. До го ди ло се то без ма ло го ди ну да на пре пот пи си ва ња Три-
ја нон ског спо ра зу ма на Па ри ској ми ров ној кон фе рен ци ји (4. ју на 1920), ка да 
су од ре ђе не но ве др жав не гра ни це из ме ђу Ма ђар ске, Кра ље ви не Ру му ни је 
и Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. 

42 Лист „Românul”, бр. 63, 23. 7. 1919. (При лог 12). 
43 Пре ма за пи су из ве зе ном на јед ном цр кве ном бар ја ку, ко ји се чу ва у арад ској Цр кви Све тих 

апо сто ла Пе тра и Па вла (Те ке ли ји ној цр кви), у Арад ској твр ђа ви 1914–1918. го ди не умр ло је 4317 
Ср ба. 
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ПРИ ЛОГ 1

„Românul”, бр. 163, 25. 7. / 7. 8. 1914, стр. 2 
По сла ни ца епи ско па арад ског Јо а на Иг ња ти ја Па па 

Ioan din îndurarea lui Dum ne zeu dreptcre
din ci o sul Epi scop al Ara du lui, OrăziiMa ri, 
Ie no po lei şi Hălmagiului, pre cumşi al părţi
lor ad ne xa te din Ba na tul Ti mişan 

Iu bi tu lui cler şi tu tu ror cre din cioşilor din 
epar hia Ara du lui, dar şi pa ce delа Dum ne zeu 
Tatăl şi Dom nul no stru Isus Hri stos, împreună 
cu sa lu ta rea noastră arhierească!

Iu biţilor creşti ni şi fii su fle teşti !

Pe când veţi pri mi ace a sta scri so a re pastorală,
ca rea, din ca u za absentării no a stre delа
reşedinţă, vi-o tri mit nu mai acum, voi veţi fi
aflat, că iu bi ta noastră pa trie comună Un ga ria
şi cu ea to ti concetăţenii din mo nar hia Au stro-

Ungară, am ajuns în sta re ex cepţională, din ca re 
mo tiv Ma i e sta tea Sa glo ri o sul no stru împărat şi 
Re ge Apo sto lic Fran ci se Io sif I, cu au to gra fa din 
Ischl, de la 28 Iu lie a. c. s’a aflat îndemnat a adre sa 
su puşilor Săi un ma ni fest.

(P. S. Sе citează întreg ma ni fe stul, apoi ur-
mează):

Iu biţilor creşti ni şi fii su fle teşti !
Am cre zut de da to rinţa mea să vă pun în ve-

de re acest ma ni fest nu nu mai pen tru eter ni za rea 
lui în is to ria bi se ri cii no a stre, dar de o se bi cu 
sco pul, ca voi cei de acum şi cei ce vor ur ma după 
noi să înţeleagă şi să ştie, că Ma je sta tea Sa glo-
ri o sul şi pre a bu nul no stru mo narh nu mai fo ar te 
cu greu s’a hotărît pen tru ase me nea pas de răsbo-
ire şi dacă to tuş s’a hotărît, a făcut-o pen tru ace ea, 
pentrucă între împrejurările da te, cin stea Lui, a 
tro nu lui, bi ne le şi fe ri ci rea pa tri ei şi a cetăţeni lor 
ei, şi însăşi dem ni ta tea de ma re pu te re a mo nar-
hi ei, nu-L pu tea dis pen sa de la ri di ca rea ar me lor 
împotriva duşma ni lor fără de le ge.

Când însă pre a bu nul no stru mo narh se adre-
sează cătră toţi su puşii  de sub glo ri o sul Său 
scep tru, este da to rinţa noastră să ne dăm seamă 
înainte de to a te, că între ace stea po po a re, la a 
căror cre dinţă apelează Ma je sta tea Sa, sun tem 
şi noi Românii din întreaga mo nar hie...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Јо ан, по Бож јој ми ло сти пра во вер ни епи
скоп арад ски, ве ли ко ва рад ски, је но пољ ски 
и хал мађ ски, као и при кљу че них де ло ва 
та ми шког Ба на та

Дра гом све штен ству и свим вер ни ци ма 
Арад ске епар хи је бла го дат и мир од Бо га Оца 
и Го спо да на ше га Ису са Хри ста, уз наш ар-
хи је реј ски по здрав! 

Дра ги вер ни ци и ду хов ни си но ви!

Кад бу де те при ми ли ову по сла ни цу ко ју 
вам, услед на шег од су ства из ре зи ден ци је, 
тек са да ша љем, ви ће те већ зна ти да се на ша 
за јед нич ка во ље на отаџ би на Уга р ска и са 
њом сви на ши су гра ђа ни Ау стро у гар ске мо-
нар хи је, на ла зи мо у ван ред ном ста њу, што је 
Ње го во ве ли чан ство, на шег слав ног ца ра и 
апо стол ског кра ља Фран чи ска Јо си фа Пр вог, 
под ста кло да 28. ју ла т. г. из Ишла, сво јим 
по да ни ци ма упу ти про глас. 

(P. S. на во ди се про глас у це ли ни, а по том 
сле ди):

Дра ги вер ни ци и ду хов ни си но ви!
Сма трао сам за сво ју ду жност да вам пре-

до чим овај про глас, не са мо ра ди ње го вог 
ове ко ве че ња у исто ри ји на ше цр кве, већ осо-
би то са ци љем да ви, да на шње по ко ле ње, као 
и они ко ји ће до ћи по сле нас, раз у ме те и да 
зна те да се Ње го во ве ли чан ство, наш слав ни 
и пре до бри цар, ве о ма те шко од лу чио на та-
кав рат нич ки ко рак и, ако се ипак од лу чио, 
учи нио је то јер, у да тим окол но сти ма, Ње-
го ва част и част пре сто ла, до бро бит и сре ћа 
отаџ би не и ње них гра ђа на, као и углед мо-
нар хи је као ве ли ке си ле, све то ни је Га мо гло 
осло бо ди ти ду жно сти да по тег не оруж је 
про тив бе за ко них не при ја те ља.

Ка да се пак наш пре до бри мо нарх обра ћа 
свим по да ни ци ма под Ње го вим слав ним же-
злом, на ша је ду жност да пре све га схва ти мо 
да и ми Ру му ни из це ле мо нар хи је при па да-
мо на ро ди ма чи ју вер ност при зи ва Ње го во 
ве ли чан ство...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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... ni ci când n’a fost pen tru noi Românit atât 
de pri in ci os mo men tul pen tru ma ni fe sta rea iu-
bi rei de a pro a pe lui şi ast fel pen tru închegarea şi 
întărirea adevăratelor legături de pri e te nie şi 
con simţire  cu concetăţenii noştri, decât ce este 
în mo men tul de acum, ca întru apărarea tro nu lui 
şi a pa tri ei să fim una în cu ge te şi în simţiri, una 
în vor be şi în fap te cu to a te ne a mu ri le de sub 
co ro a na Sfântului Şte fan.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La 22 Iu lie (4 Au gust) 1914.
Al vos tru tu tu ror de bi ne vo i tor
Ioan I. Papp, m. p. 
epi sco pul Ara du lui.

... ни ка да за нас Ру му не ни је по сто јао по-
год ни ји тре ну так да из ра зи мо љу бав пре ма 
бли жњем и на тај на чин оства ри мо и оја ча мо 
истин ске при ја тељ ске ве зе и осе ћа ња са на-
шим су гра ђа ни ма, не го што је са да шњи тре-
ну так, да у од бра ни пре сто ла и отаџ би не 
бу де мо јед но у ми сли ма и осе ћа њи ма, јед но 
на ре чи ма и де ли ма са свим на ро ди ма под 
кру ном Све то га Сте фа на.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. ју ла (4. ав гу ста) 1914.
Ваш сви ма до бро же ла тел ни 
Јо ан И. Пап, с. р.
епи скоп арад ски

ПРИ ЛОГ 2

„Românul”, бр. 10, 7/20. 11. 1918, стр. 4

Con sti tu i rea con si li u lui naţio nal sârbesc din 
Arad

Azi d.a. la 3 ore s’a con sti tu it în Arad con si-
liul naţio nal sârbesc, ca re de mâne încolo îşi 
începe ac ti vi ta tea. Adu na rea constitutivă s’a 
ţinut în şco a la sârbească din Ke le men-tér, la ca re 
Sârbii arădani au par ti ci pat în număr ma re. 
Ședinţa a fost deschisă din par tea dlui Nic. Stan-
co vi ci. Pre o tul Ște fan Ilits (sic!) a re mar cat ne-
ce si ta tea con sti tu i rii con si li u lui naţio nal sârbesc 
îna-intând un pro i ect de re zo luţie , ale cărei părţi 
esenţia le sunt: Sârbii arădani în şedinţa lor din 
10 No em vrie 1918, con duşi de idea libertăţii 
ome neşti, plin de con-ştiinţa individualităţii şi 
in de pen denţei  lor naţio na le, apoi pen tru ex te ri-
o ra rea sen ti men te lor iu bi rii de rasă îşi organi-
zează con si liul naţio nal sârbesc.

Con si liul naţio nal sârbesc ca re pre zen tant al 
sârbimei din Arad şi ju rul lui, îşi ţine de da to-
rinţă, să re pre zin te în ace ste tim pu ri se ri o a se cu 
in ten si ta te in te re se le na-ţio na le sârbeşti atât ce le 
naţio na le-po li ti ce, cât şi cul tu-ra le, eco no mi ce.

De spre ace ste hotărâri va fi anunţat con si liul 
naţio nal mag hi ar şi româneşti şi ne declarăm 
so li da ri cu acţi-unea con si li i lor naţio na le sâr-
beşti din Ti mişoa ra, Chic hin da-ma re, Uj vidék 
şi Zom bor”.- Re zo luţia  a fost primită una nim, 
declarând ast fel de con sti tu it con si liul naţio nal 
sârbesc din Arad.

Осни ва ње Срп ског на род ног ве ћа у Ара ду

Да нас, у 3 са та по под не, осно ва но је у 
Ара ду Срп ско на род но ве ће, ко је од су тра па 
на да ље по чи ње сво ју ак тив ност. Осни вач ка 
скуп шти на одр жа на је у срп ској шко ли на 
Тр гу Ке ле мен, на ко јој су Ср би Ара ђа ни при-
су ство ва ли у ве ли ком бро ју. Скуп је отво рио 
го спо дин Ни ко ла Стан ко вић. Све ште ник 
Сте фан Ил кић је ис та као нео п ход ност осни-
ва ња Срп ског на род ног ве ћа, по днев ши пред-
лог ре зо лу ци је чи ји су основ ни де ло ви: на 
скуп шти ни 10. но вем бра 1918, Ср би Ара ђа ни 
во ђе ни иде јом људ ске сло бо де, ис пу ње ни 
све шћу сво је ин ди ви ду ал но сти и на ци о нал-
не не за ви сно сти, ра ди ис по ља ва ња осе ћа ња 
љу ба ви пре ма свом ро ду, осни ва ју Срп ско 
на род но ве ће.

Срп ско на род но ве ће као пред став ник 
срп ства у Ара ду и око ли ни же ли да, у овим 
озбиљ ним вре ме ни ма, сна жно пред ста вља 
срп ске на ци о нал не ин те ре се, ка ко оне на ци о-
нал но по ли тич ке, та ко и кул тур не и еко ном ске.

О овим ре ше њи ма би ће оба ве ште ни ма ђар-
ско и ру мун ско на род но ве ће. Из ра жа ва мо со-
ли дар ност са де ло ва њем срп ских на род них 
ве ћа у Те ми шва ру, Ве ли кој Ки кин ди, Но вом 
Са ду и Сом бо ру.

Ре зо лу ци ја је при хва ће на јед но гла сно, из-
ја вљу ју ћи та ко да је осно ва но Срп ско на род но 
ве ће у Ара ду.
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ПРИ ЛОГ 3

Де ло вод ни за пи сник Срп ске пра во слав не цр кве ношкол ске оп шти не арад ске 
(12/25. ма ја 1924. – 15/28. мар та 1926) 

11. За пи сник ре дов не сед ни це Цр кве ног од бо ра [одржане] 1/14. сеп тем бра 
1924. го ди не

Бр. 148
Г. Ми ли вој Те ле чан, ве ле по сед ник у Ара ду, члан Цр кве не скуп шти не 

и Цр кве ног од бо ра, при ја вљу је свој од ла зак на пу шта њем ме ста пре би ва ња 
и ко нач но исе ље ње у Др жа ву Ср ба Хр ва та и Сло ве на ца, услед че га под на ша 
остав ку на сва ча сни штва ко ји ма је од ли ко ван у овој цр кве ној оп ћи ни, под-
јед ном мо ли за раз ре ше ње вр ше ња истих ду жно сти ко је су му на ме ње не 
би ле и да се из за јед ни це ове цр кве не оп ћи не по бри ше, те да му се из да от-
пу сни ца а о то ме за пи снич ки да се из ве сти. 

Ре ше но је:
Остав ка Г. Ми ли во ја Те ле ча на из го ре на ве де них раз ло га са жа ље њем 

узи ма се на зна ње; ова цр кве на упра ва жа ли што у Г. Те ле ча ну гу би јед ног 
од нај бо љих сво јих чла но ва, ко ји је у ко рист цр кве не оп шти не де ла њем сво-
јим мно го ко ри стио, те у сва ком по гле ду ду жно сти мар љи во, са ве сно и тач но 
от пра вљао; као ве ран син Срп ско га ро да оду ше вља вао се за сва ку срп ску 
ствар, за срп ске уста но ве мно го је жр тво вао и ис по ма гао мно ге Ср бе на ро чи-
то та да ка да је ов да шњем срп ском жи вљу пре ти ла ве ли ка опа сност, ор га ни-
зо вао је ју нач ку срп ску гар ду и ста вио им се на че ло као во ђа и у нај кри тич-
ни јем вре ме ну за у зео по ло жај у од бра ну и очу ва њу Срп ства и срп ско га име на 
по све до ча ва ју ћи да је ва љан Ср бин и до сто јан срп ско га име на а што до ка-
зу је и овај по сту пак му, што при на ша ју ћи ве ли ке жр тве, сна ша ју ћи огром не 
ма те ри јал не ште те, рас про да ва ју ћи свој име так, од ла зи бра ћи сво јој да им се 
и на да ље ста ви на рас по ло же ње, да сво јим ра дом ко ри сти и на да ље Срп ском 
ро ду и у но вој по стој би ни.

Ова цр кве на оп шти на сво га чла на ис пра ћа са жа ло шћу што се кре ће из 
на ше сре ди не, а са бла го сло вом и же љом да му рад у но вој по стој би ни бу де 
ко ри стан и бе ри ће тан.
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ПРИ ЛОГ 4

„Românul”, бр. 36, 11/24. 12. 1918, стр. 4

Dec la raţie 

În oraşul no stru s’a răspândit şti rea că Sfa tul 
naţio nal sârbesc lo cal ar fi ru gat pe co man dan tul 
gar ni zo a ne ri sârbeşti din ce ta te ca – să ocu pe ei 
oraşul Arad.

Ști rea ace a sta e ab so lut falşă şi ten denţioasă 
şi protestăm cu to a ta ener gia în con tra răspân-
direi ei.

Me ni rea Sfa tu lui naţio nal sârbesc din Arad 
nu e să agi te po li ti ceşte  şi milităreşte împotriva 
Românilor, ci sin gu rul scop ce-l urmăreşte, ca 
or gan cen tral al Sârbilor de din co a ce de Murăş, 
este să re li e fe ze drep tu ri le au to no me ale naţiu nii 
sârbeşti pe ba za prin ci pi i lor lui Wil son şi să în-
drumeze paşnic viaţa po li ti ca a Sârbilor în con-
for mi ta te cu ace le prin ci pii.

Arad la 10/23 De cem vrie 1918.

Emil Ta ba ko vič.

Ste fan Il kič, adm. pa ro hi ei sârbeşti din Arad 
şi preşedin te G.N.S. (Gar da Naţională Sârbă) Arad 

 Из ја ва

У на шем гра ду ра ши ри ла се вест да је, 
то бо же, ме сно Срп ско на род но ве ће мо ли ло 
ко ман дан та срп ског гар ни зо на из твр ђа ве да 
они за у зму Арад.

Ова вест је ап со лут но не и сти ни та и тен-
ден ци о зна и ми нај е нер гич ни је про те сту је мо 
про тив ње ног ши ре ња.

За да так Срп ског на род ног ве ћа у Ара ду 
ни је да по ли тич ки и вој но аги ту је про тив 
Ру му на, већ је ње гов је ди ни циљ ко ме те жи, 
као цен трал ни ор ган Ср ба с ове стра не Мо-
ри ша, да ис так не ау то ном на пра ва срп ске 
на ци је на осно ву Вил со но вих прин ци па и да 
на ми ран на чин упра вља по ли тич ким жи во-
том Ср ба сход но тим прин ци пи ма.

Арад, 10/23. де цем бра 1918. 

Емил Та ба ко вић

Сте фан Ил кић, ад ми ни стра тор срп ске па-
ро хи је у Ара ду и пред сед ник Срп ске на род не 
гар де у Ара ду 
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ПРИ ЛОГ 5

Из те ми швар ског ли ста „Сло га” 
Нај но ви је ве сти. Бан кет у по част срп ских офи ци ра у Ара ду

Ва рош Арад при ре ди ла је у су бо ту уве че у по част срп ских офи ци ра бан-
кет у хо те лу код „Бе лог кр ста”, на ко ме је уче ство ва ла сва ин те ли ген ци ја ва ро-
ши. На ро чи то је био ве ли ки број у ма ђар ску уну фор му об у че них офи ци ра, 
ме ђу ко ји ма и но ви ко ман дант ме ста, пу ков ник До бак, п[от]пуковници Ко-
ни гес и Грел, ма јор Фи длер и дру ги.

Срп ски офи ци ри из гра да (из твр ђа ве), на че лу са сво јим ко ман дан том 
п[от]пуковником Дра го ми ром По по ви ћем, до шли у па рад ном оде лу. Ме ђу 
њи ма се на ла зио и фран цу ски мар ве ни ле кар, по руч ник По ње. При обе ду је 
се део п[от]пуковник По по вић по ред вла ди ног ко ме са ра др Лу двиг Вар ја ма. 
Пр ву здра ви цу је одр жао др Вар ја ми, по здра вив ши срп ске офи ци ре и ко ман-
дан та као пле ме ни те љу де. П[от]пуковник По по вић је од го во рио да овај рат 
ни је био рат на ро да. У овом се ра ту бо ри ло за прав ду. Са ра до шћу је при ме-
тио да на род ни је рас по ло жен пре ма срп ској вој сци не при ја тељ ски. Здра ви ца 
је при мље на са гро мо гла сним уз ви ци ма „Жи вио!”, на што је при сут на вој на 
му зи ка ин то ни ра ла ма ђар ску хим ну, ко ја је од при сут них сто је ћи слу ша на.

На по ме не:
• Хо тел код „Бе лог кр ста”, да нас “Ho tel Ar de a lul”, на ла зи се у нај у жем цен-

тру Ара да.
• Срп ски офи ци ри из гра да, за пра во зна чи – срп ски офи ци ри из твр ђа ве. 

Реч „град” је још увек би ла си но ним за твр ђа ву. 
• Пре зи ме Вар ја ми је по гре шно на ве де но. Пре ма арад ским исто риј ским 

из во ри ма, ко ме сар но ве ма ђар ске вла де био је, као што је већ ре че но, Ара-
ђа нин др Ла још (Лу двиг) Вар ја ши.

ПРИ ЛОГ 6

„Românul”, бр. 12, 10/23. 11. 1918, стр. 2–3

Con si liul naţio nal român la co lo ne lul sârb 
Dra go mir Po po vi ci

Ie ri în 21 no i em brie au in trat sârbii în ce ta tea 
Ara du lui sub con du ce rea d-lui co lo nel Dra go mir 
Po po vi ci. Azi la ore le 4 d.a. Con si liul naţio nal 
român prin dd. Ioan I. Papp epi sco pul Ara du lui, 
Dr. Şte fan C. Pop şi ma i o rul A. Vlad s-a pre-
zen tat în ce ta te să aducă sa lu tul său sârbilor. 
P.S. Sa părintele Epi scop I. I. Papp a ro stit către 
d. co lo nel D. Po po vi ci următorul di scurs:

Ру мун ски на ци о нал ни са вет код срп ског пу
ков ни ка Дра го ми ра По по ви ћа

Ју че, 21. но вем бра, Ср би под ко ман дом го-
спо ди на пу ков ни ка Дра го љу ба По по ви ћа ушли 
су у Арад ску твр ђа ву. Да нас у 4 са та по под не 
го спо да Јо ан И. Пап, епи скоп арад ски, др Ште-
фан Чи чо-По п и ма јор А. Ва лад, пред став ни ци 
Ру мун ског на ци о нал ног са ве та, до шли су у 
твр ђа ву да по здра ве Ср бе. Ње го во пре о све штен-
ство епи скоп Ј. И. Пап обра тио се г. пу ков ни ку 
Д. По по ви ћу сле де ћим ре чи ма:
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Dom nu le co man dant,
Con si liul naţio nal român cen tral din Arad 

vă salută prin ro stul meu cu stimă sinceră şi cu 
iu bi re nefăţărită, zicându-vă: “Bi ne aţi ve nit!”

Sa lu ta rea noastră sinceră vă rog să o pri miţi 
totodată şi la adre sa întregii naţiu ni sârbe, a 
cărei fii au fost obi ec tul ad mi raţie i ge ne ra le 
pen tru ener gia şi te na ci ta tea dovedită în tot 
cur sul războiului de şap te ani, iar ex pre si u nea 
iu bi rei no a stre neprihănite să o pri miţi drept 
răsunet la dra go stea de ne am, ce v-a însufleţit 
în lup ta purtată spre re a li za rea ide a lu lui avut. 

Po po rul român din Un ga ria şi Tran sil va nia 
şi al tcum s-a pur tat tot de a u na cu re spect şi dra-
go ste faţă cu naţiu nea sârbescă şi nu nu mai pen-
tru vir tuţile  mi li ta re şi a iu bi rei sa le conşti en te 
de ne am ci şi din mo ti vul, că o par te preponde-
rentă a naţiu nii române de pe acest te ri to riu, 
este legată de naţiu nea sârbească prin fap tul, 
că mărtutisesc ace eaşi cre dinţă religioasă.

De ace ea eu, ca şi epi scop pra vo slav nic, pe 
lîngă sa lu ta rea Con si li u lui no stru naţio nal român 
din Arad, vă sa lut şi în nu me le or to do xi ei şi 
im plor asu pra d-voastră, d-le co man dant, cît şi 
asu pra naţiu nei sârbeşti, dar şi binecuvîntare 
cerescă.

D. co lo nel Dra go mir Po po vi ci a răspuns 
următoarele:

“Dom nu le,
Mă bu cur fo ar te mult de sa lu tul Con si li u lui 

naţio nal român. Naţiu nea sârbă şi naţiu nea 
română au trăit tot de a u na în ce le mai bu ne re-
laţiu ni, ele avînd ve ci nic iden ti ce in te re se. Sper, 
sînt chi ar con vins, că naţiu nea sârbă şi cea ro-
mână şi în vi i tor vor ur ma în perfectă ar mo nie 
mun ca lor spre fe ri ci rea ce lor două po po a re 
avi za te la spri ji nul împrumutat (sic!). Vă rog să 
co mu ni caţi naţiu nei române sa lu tul meu cor dial 
şi Vă asi gur de tot re spec tul şi de tot spri ji nul 
meu.”

De pu taţii  români au ac la mat călduros pe d. 
co lo nel cu strigăte de “ji vio”, iar apoi s-au în-
treţinut încă mai mul te mi nu te cu d. co lo nel, 
ca re s-a despărţit de dînşii în chi pul cel mai 
călduros.

Ro lul de tîlmaci l-a avut ami cul no stru d. 
su blo co te nent Ale xan dru Ta ba co vi ci din Arad.

Го спо ди не ко ман ди ре,
У име Цен трал ног ру мун ског на ци о нал ног 

са ве та у Ара ду по здра вљам вас са искре ним 
по што ва њем и са не ли це мер ном љу ба вљу ре-
чи ма: „До бро до шли!”

Наш ис кре ни по здрав мо лим да при ми те 
исто вре ме но упу ћен и све му срп ском на ро ду, 
чи ји су си но ви би ли пред мет оп штег ди вље ња 
због сна ге и упор но сти до ка за не то ком це лог 
Сед мо го ди шњег ра та, а из раз на ше не по роч не 
љу ба ви при ми те као од јек на ва шу љу бав пре-
ма ро ду свом ко ја вас је на дах њи ва ла у бор би 
за оства ре ње ва шег иде а ла. 

Ру мун ски на род у Ма ђар ској и Тран сил ва-
ни ји и ина че увек се с по што ва њем и љу ба вљу 
од но сио пре ма срп ском на ро ду, и то не са мо 
због вој них вр ли на и све сне љу ба ви пре ма ро ду 
свом не го и за то што је ве ћин ски део ру мун-
ског на ро да на овој те ри то ри ји по ве зан са срп-
ским на ро дом ти ме што ис по ве да исту пра во-
слав ну верoисповест.

За то ја, као пра во слав ни епи скоп, по ред по-
здра ва на шег Ру мун ског на ци о нал ног са ве та у 
Ара ду, по здра вљам вас и у име пра во сла вља и 
при зи вам на Вас, го спо ди не ко ман ди ре, као и 
на срп ски на род, бла го дат и бла го слов не бе ски.

Г. пу ков ник Дра го мир По по вић ова ко је 
од го во рио:

„Го спо ди не, 
Ве о ма се ра ду јем по здра ву Ру мун ског на-

ци о нал ног са ве та. Срп ски и ру мун ски на род 
од у век су жи ве ли у нај бо љим од но си ма, има-
ју ћи веч но исте ин те ре се. На дам се, чак сам у 
то убе ђен, да ће и у бу ду ће срп ски и ру мун ски 
на род сле ди ти у са вр ше ној сло зи свој рад на 
сре ћу два ју на ро да упу ће на на по зајм ље ну (sic!) 
(уза јам ну) по моћ. Мо лим Вас да пре не се те 
ру мун ском на ро ду мој ср да чан по здрав. Уве-
ра вам Вас у мо је по што ва ње и сва ку мо ју по-
др шку.”

Ру мун ски иза сла ни ци су акла ма ци јом по-
здра ви ли г. пу ков ни ка кли чу ћи „жи вио”, а по-
том су се за др жа ли, ви ше ми ну та, у раз го во ру 
са г. пу ков ни ком, ко ји се са њи ма ра стао на нај-
то пли ји на чин.

Уло гу пре во ди о ца имао је наш при ја тељ г. 
пот по руч ник Алек сан дар Та ба ко вић из Ара да. 
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ПРИ ЛОГ 7

Те ле грам Ру мун ског на ци о нал ног са ве та из Ара да  
упу ћен Ру мун ској на ци о нал ној гар ди у Ли по ви

Te le gra ma nr. 20 din 22 nov. 1918

Către
Gar da naţională română, Li po va

Ur maţi po run ci le sîrbilor pen tru că vin ca 
pri e te ni. Neînţele ge ri le ivi te se vor înlătura în 
tim pul cel mai scurt.

Con si liul Naţio nal Român Arad

На вод пре ма: Ale xan dru Roz, Con si liul 
Naţio nal Român Cen tral şi Gărzile Naţio na le Ro
mâne din Arad 1919, Cluj-Na po ca 1993, стp. 288.

Те ле грам бр. 20 / 22. но вем бар 1918.

Ру мун ској на ци о нал ној гар ди у Ли по ви

Сле ди те на ре ђе ња Ср ба јер до ла зе као при-
ја те љи. Не спо ра зу ми ко ји су се по ја ви ли би-
ће укло ње ни у нај ско ри је вре ме.

Ру мун ски на ци о нал ни са вет
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ПРИ ЛОГ 8

„Românul”, бр. 12, 10/23. 11. 1918, стр. 4

Apel!

Con form ar mi stiţiu lui le gat între gu ver nul 
mag hi ar şi pu te ri le en ten tei, li nia de mar caţională 
va fi ocupată de tru pe le en ten tei. Și fiincă Sârbii 
ca ri ocupă în nu me le en ten tei o par te din li nia 
de mar caţională sunt pri e te nii noştri, so li cit pe 
toţi Românii ca ri lo cu i esc pe te ri to riul ocu pat 
sau ca re va fi ocu pat de Sârbi de ai ci în co lo, să-i 
primească cu cea mai ma re bunăvoinţă. Pe te ri-
to ri i le ocu pa te nu mai pu te ri le en ten tei au să 
susţină or di nea şi fiindcă Sârbi fac par te din 
ar ma ta en ten tei, toţi românii au să se con for me ze 
dis po ziţiu ni lor ace sto ra, iar dacă gar de le no a stre 
naţio na le vor fi pro vo ca te să pre dea ar me le, să 
o facă fără ni ci o şovăire sau bănuială. Împre-
jurarea ace a sta nu va pri ci nui ni ci o ştir bi re 
demnităţii no a stre naţio na le.

De-alt fel C.N.R. a întreprins de ja paşii ne ce-
sa ri ca neînţele ge rea ace a sta să fie rezolvită în 
tim pul cel mai scurt spre mulţumi rea generală.

 Dr. Ște fan C. Pop.

Апел!

Пре ма при мир ју за кљу че ном из ме ђу ма-
ђар ске вла де и сна га Ан тан те, де мар ка ци о ну 
ли ни ју за по сед ну ће тру пе Ан тан те. По што 
су Ср би, ко ји у име Ан тан те за у зи ма ју је дан 
део де мар ка ци о не ли ни је, на ши при ја те љи, по-
зи вам све Ру му не ко ји жи ве на те ри то ри ји 
ко ју су за у зе ли Ср би или ће је од сад па на-
да ље они за у зи ма ти, да их при ме са нај ве ћом 
бла го на кло но шћу. На за у зе тим те ри то ри ја ма 
је ди но сна ге Ан тан те одр жа ва ће ред и по што 
Ср би при па да ју вој сци Ан тан те, сви Ру му ни 
тре ба да се по ви ну ју њи хо вим на ре ђе њи ма, 
а ако од ре ди на ше на ци о нал не гар де бу ду 
по зва ни да пре да ју оруж је, не ка то учи не без 
окле ва ња или сум њи. Да та окол ност не ће 
узро ко ва ти ни нај ма ње за ки да ње на шег на-
ци о нал ног до сто јан ства. 

Уо ста лом, Ру мун ски на ци о нал ни са вет је 
већ пред у зео по треб не ко ра ке да се тај не спо-
ра зум ре ши у нај кра ћем ро ку, на оп ште за до-
вољ ство.

 Др Ште фа. Ч. Поп 

ПРИ ЛОГ 9

„Românul”, бр. 15, 14/27. 11. 1918, стр. 3

Co lo ne lul Dra gu tin (sic!) Po po vi ci la preşe
din  te le Con si li u lui Naţio nal Român dr. Șt. C. 
Pop 

Azi înainte de amiază la 11 ore d. co lo nel Dra-
 gu tin Po po vi ci, co man dan tul ar ma tei sârbeşti din 
fortăreaţa Ara du lui, a cer ce tat pe d. preşedin te 
al ma re lui con si liu naţio nal român dl. dr. Șt. C. 
Pop. Întrevederea cordială a du rat jumătate de 
oră. Dl. co lo nel de la lo cuinţa dlui preşedin te s’a 
înapoiat cu au to mo bi lul de a drep tul în fortăreaţă.

Пу ков ник Дра гу тин (Дра го мир) По по вић 
код пред сед ни ка Ру мун ског на ци о нал ног 
са ве та др Ште фа на Чи чоПо па

Да нас, у 11 са ти пре под не, го спо дин пу-
ков ник Дра гу тин По по вић, ко ман дант срп ске 
вој ске у Арад ској твр ђа ви, по се тио је го  спо-
ди  на пред сед ни ка ве ли ког Ру мун ског на цио-
нал ног са ве та го спо ди на др Ште фа на Чи чо-
-По па. При ја тељ ски су срет тра јао је по ла са та. 
Го спо дин пу ков ник се из ста на го спо ди на 
пред сед ни ка вра тио ау то мо би лом ди рект но 
у твр ђа ву. 
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ПРИ ЛОГ 10

„Românul”, бр. 21, 21.11. / 4. 12. 1918, стр. 4

Întrunirea de cu noşti nţă a ofi ce ri lor sârbi

Con si liul Naţio nal Sârb din Arad a dat ie ri 
la 1 Dec. ban che tul în ono a rea ofi ce ri lor sârbi 
din Ce ta tea Ara du lui. La ban chet au par ti ci pat 
apro a pe 120 de per so a ne. Oraşul a fost re pre-
zen tat prin pre fec tul co mi sar gu ver nial Var-
jassy şi pri ma rul Löcs, iar Con si liul Naţio nal 
Român şi Gar da Naţională Română prin dom nii 
adv. Dr. Ale xa Boţioc, ofi-ţerii căp. Rişcuţia, 
Bu ga riu şi Mi hai Po po vi ci.

Șirul to a ste lor l’a deschis dl. Emil Ta ba co vi-
ci preşedin te le C.N.S. salutând în lim ba sârbeas-
că ar ma ta sârbească şi pe re pre zen tanţii  ei. A 
ur mat to a stul sub sti tu i tu lui la sca u nul pro to-
po pesc din Arad a dlui Ște fan Il ki ci ca re ro steşte  
în lim ba românească ce le mai călduroase cu-
vin te la adre sa C.N.R. şi a re pre zen tanţilor de 
faţă. Accentuiază bu ne le re laţii  din tre cut din-
tre ace ste două naţiu ni opri ma te sub jug stărin 
şi relevează ne ce si ta tea ca ele şi în vi i tor să 
muncească alături pen tru re a li za rea ide a lu lui 
lor naţio nal. Salută călduros românii de faţă 
şi le garantează to a te sen ti men te le de pri e te nie 
şi sim pa tie a naţiu nii sârbe.

În nu me le C.N.R. şi a G.N.R. îi răspunde 
dl Dr. Ale xa Boţioc mulţumin du-i pen tru fru-
mo a se le manifestări de faţă şi asigurându-l că 
Naţiu nea Română va con tri bui întotdeauna la 
bu nul ra port între ace ste două naţiu ni scăpate 
din scla via ve a cu ri lor. Dl. adv. Ge o r ge Ta va-
co vi ci îşi începe to a stul în lim ba sârbească şi 
termină în cea maghiară pen tru re pre zen tanţii  
oraşului Arad, la ca re răspunde pre fec tul Var-
jassy în lim ba franceză. În cu vin te bi ne simţite 
vor beşte de spre înţele ge rea ce tre bu ie să dom-
nească în vi i tor între po po a re zidită pe ba ze 
de moc ra ti ce.

Ban che tul s’a ter mi nat pe la ore le 4 d.a. în 
cea mai bună ani maţie şi ar mo nie. 

Скуп за упо зна ва ње срп ских офи ци ра

Срп ско на род но ве ће Ара да при ре ди ло је 
ју че 1. де цембр а бан кет у част срп ских офи ци-
ра из Арад ске твр ђа ве. На бан ке ту је би ло бли-
зу 120 ли ца. Град су пред ста вља ли пре фект и 
вла дин ко ме сар Вар ја ши и градо на чел ник Леч, 
а Ру мун ски на ци о нал ни са вет и Ру мунск у на-
ци о нал ну гар ду го спо да адво кат др Алек са Бо-
ци јок, офи ци ри ка пе тан Ри шку ца, Бу гар ју и 
Ми хај По по вић.

Низ здра ви ца за по чео је го спо дин Емил Та-
ба ко вић, пред сед ник Срп ског на род ног ве ћа, 
по здра вља ју ћи на срп ском је зи ку срп ску вој ску 
и ње не пред став ни ке. Усле ди ла је здра ви ца за-
ме ни ка окру жног про те арад ског го спо ди на 
Сте фа на Ил ки ћа, ко ји је на ру мун ском је зи ку 
из ра зио нај то пли је ре чи упу ће не Ру мун ском 
на ци о нално м са ве ту и ње го вим при сут ним 
пред став ни ци ма. На гла ша ва до бре ме ђу соб не 
од но се у про шло сти два ју на ро да угње та ва них 
под стра ним јар мом и ис ти че нео пход ност да 
и у бу ду ће ра де за јед но на ис пу ње њу сво јих на-
ци о нал них иде а ла. То пло по здра вља при сут не 
Ру му не и уве ра ва их у осе ћа ње при ја тељ ства 
и сим па ти је српског на ро да.

У име Ру мун ског на ци о нал ног са ве та и Ру-
мун ске на ци о нал не гар де од го во рио је го спо дин 
др Алек са Бо ци јок, за хва љу ју ћи му и уве ра ва-
ју ћи га да ће ру мун ска на ци ја увек до при но си-
ти до брим од но си ма два ју на ро да осло бо ђе них 
ве ков ног роп ства. Го спо дин адво кат Ђор ђе Та-
ба ко вић по чи ње здра ви цу упу ће ну пред став ни-
ци ма гра да Ара да на срп ском је зи ку и за врша ва 
је на ма ђар ском за пред став ни ке гра да Ара да. 
Од го ва ра пре фект Вар ја ши на фран цу ском. Би-
ра ним ре чи ма го во ри о раз у ме ва њу ко је тре ба 
да вла да у бу ду ће ме ђу на ро ди ма, гра ђе ном на 
де мо крат ским осно ва ма.

Бан кет је за вр шен око 4 са та по под не у нај-
бо љем рас по ло же њу и хар мо ни ји.
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ПРИ ЛОГ 11

„Românul”, бр. 24, 25. 11. / 8. 12. 1918, стр. 4

De la şeful ar ma tei şi a si gu ranţei  pu bli ce

Pen tru toţi lo cu i to rii din părţile bănăţene, 
ocu pa te de ar ma ta sârbească:

În ur ma unor in ci den te neplăcute ivi te între 
ar ma ta sârbească şi po pu laţia  din Bănat – am 
avut azi o întrevedere mai lungă cu co man dan tul 
ar ma tei sârbeşti din ce ta tea Ara du lui.

D. lo co te nent Po po vi ci mi-a spus că ar ma ta 
sârbească ocupă părţile bănăţene din încredinţa-
rea en ten tei şi cu me ni rea de-a susţine or di nea.

Con form lămuririlor pri mi te sunt de încun-
jurat ori ce fel de întreprinderi, ce ar pro vo ca 
neînţele ge ri şi mai ales agi taţii le po li ti ce sunt 
strict opri te.

Ste ag naţio nal – ni ci românesc, ni ci un gu-
resc, ni ci sârbesc – nu e îndreptăţit ni me nea a 
ar bo ra pe edi fi cii pu bli ce sau ca se pri va te, – 
co car da naţională o po a te pur ta ori ci ne.

Am pri mit pro mi si u nea că – pe lângă ga-
ranţia  mea personală – vor fi si sta te internările 
pe acel te ri tor, ca re stă sub co man da Dsa le.

În ur ma ace sto ra pro voc pe toţi lo cu i to rii 
de pe ace ste te ri to rii , ocu pa te de ar ma ta sâr-
bească – a se con for ma ace stor di rec ti ve şi rog 
pe toţi să se po a r te cu cea mai ma re pre ve ni re 
faţă de ar ma ta sârbească, ca re a ve nit ai ci din 
încredinţarea an tan tei.

Arad, la 7 De cem brie 1918. 
Dr. Ște fan C. Pop, şeful ar ma tei şi a si gu-

ranţei  pu bli ce.

II. To a te gar de le române sunt re cer ca te, ca 
să trimită li ste le ofi ce ri lor, su bo fi ce ri lor şi sol-
daţilor cu ob ser vaţia  până când le sunt ac hi ta te 
sol de le.

III. Preoţii şi învăţătorii români sun ru gaţi 
să in stru e ze po po rul şi pe gar dişti ca să nu puşte 
asu pra au to mo bi le lor. S’au întâmplat că au puşcat 
şi asu pra au to mo bi le lor române.

Co man da Gar dei Naţio na le Române.

Од стра не ше фа вој ске и јав не без бед но сти

Свим ста нов ни ци ма ба нат ских под руч ја 
ко ја је за у зе ла срп ска вој ска:

На кон не ких не при јат них ин ци де на та из-
ме ђу срп ске вој ске и ста нов ни штва Ба на та, имао 
сам да нас ду жи са ста нак са ко ман дан том срп-
ске вој ске у Арад ској твр ђа ви.

Го спо дин пу ков ник По по вић ми је ре као да 
је срп ској вој сци за у зи ма ње ба нат ских под руч-
ја по ве ре но Ан тан ти у ци љу одр жа ва ња ре да.

Пре ма до би је ним об ја шње њи ма, тре ба из-
бе га ва ти све што би иза зи ва ло не спо ра зу ме, 
осо би то су стро го за бра ње не по ли тич ке аги-
та ци је.

На ци о нал не за ста ве – ни ру мун ске, ни ма-
ђар ске, ни срп ске – ни ко не сме да по ста вља 
на јав ним згра да ма или при ват ним ку ћа ма, а 
на ци о нал не ко кар де мо же сва ко да но си. 

До био сам обе ћа ње да ће, уз мо ју лич ну 
га ран ти ју, би ти об у ста вље на ин тер ни ра ња на 
те ри то ри је под ње го вом ко ман дом.

След стве но, по зи вам све ста нов ни ке ових 
под руч ја ко ја је за у зе ла срп ска вој ска да се 
по ви ну ју овим ди рек ти ва ма и умо ља вам све 
да се по на ша ју са нај ве ћом пре до стро жно шћу 
пре ма срп ској вој сци, ко ја је ов де до шла по 
за ду же њу Ан тан те.

Арад. 7. де цем бра 1918.
Др Ште фан Чи чо-По п, шеф вој ске и јав не 

без бед но сти.

II. По на вља мо, сви од ре ди ру мун ске гар де 
да по ша љу спи ско ве офи ци ра, под о фи ци ра и 
вој ни ка уз при мед бу до ка да су им ис пла ће не 
при на дле жно сти.

III. Умо ља ва ју се ру мун ски све ште ни ци и 
учи те љи да ин стру и шу на род и гар ди сте да 
не пу ца ју на ау то мо би ле. Би ло је слу ча је ва да 
су пу ца ли и на ру мун ске ау то мо би ле. 

Ко ман да Ру мун ске на ци о нал не гар де.



118

ПРИ ЛОГ 12

„Românul”, бр. 68, 23. 7. 1919, стр. 1

Ce ta tea Ara du lui,
Cum au lăsato sârbii când au eva cu ato.

Din lu na Ia nu a rie a. c. când au in trat Sârbii
în fortăreaţa Ara du lui, ni me ni n’a mai
şti ut ce se pe tre ce aco lo. Se vor bea că to a te
in sta laţii le erau încărcate şi lu au dru mul spre
Bel grad, dar nu se ştia ni mic si gur.
Am avut pri le jul, după in tra rea tru pe lor ro-

mâne în ce ta te, s’o revăd şi am găsit-o aşa cum 
mi-o închipuiam mai di na in te, cu par cu ri le 
neîngrijite, cărările ale e lor năpădite de iarbă, 
ma ga zi ne le fără uşi, bi ro u ri le fără mo bi le, 
aşter nu tu ri le cu pae mur da re. Fru mo sul şi cu-
ra tul spi tal a fost prefăcut de sârbi într’un grajd 
ca re nu a fost ni ci curăţat măcar.

Pre tu tin de ni te le fo a ne le ri di ca te, sârmele 
elec tri ce de mon ta te, ape duc te le de te ri o ra te în 
aşa fel încât de ex. în oda ea de bae a spi ta lu lui, 
apa cur ge gârlă.

Sa la de ope raţiu ne, un de în 1914 au fost în-
grijiţi de 8 chi rur gi, pri mii răniţi pri so ni e ri 
sârbi, prezintă azi, dupăce au lo cu it sârbii vic-
to rioşi, înfăţişarea unei cârciume, în ca re s’au 
pe tre cut scan da lu ri şi bătăi. Bor ca ne spa r te, ape-
duc tul stri cat, par che tul ri di cat şi cu to a te că fe-
re stre le stau deschi se, un mi ros fo ar te neplăcut, 
ca re s’a încuibat în ca me re, te izbeşte pu ter nic.

Subt ocu paţiu nea sîrbească, ce ta tea Ara du lui 
adăpostea 850 sol daţi sîrbi, ca ri au stri cat to tul şi 
au lăsat în ur ma lor o murdărie de neînchipuit.

In pe nin su la cetăţii Ara du lui se află şi un 
ci mi tir, un de sunt îngropaţi vr’o 7000 de sol daţi 
sîrbi, morţi pe tim pul ti fo su lui exant he ma tic, 
ce-a bântuit 6—7 lu ni de zi le în tabăra pri zo ni-
e ri lor din Arad. Cre de am, că cel puţin mor min-
te le fraţilor lor de ar me, vor fi îngrijite şi le vor 
fi dat o cât de mică atenţie, dar m’am înşelat. 
Ni ci o flo a re, ni ci o mână pioasă, ca re să aducă 
mângîere ce lor morţi de par te de pa trie.

Bu ru i e ni le au ajuns la înălţimea unui stat de 
om, cru ci le sunt rup te, pre tu tin de ni nepăsare 
şi do va da unei lip se de re spect faţă de morţi.

Un fru mos mo nu ment de marmoră albă, ri-
di cat în ono a rea a 14 san ti ne le, ca ri în cur sul 
ser vi ci u lui mo lip sin du-se  de bo a la groaznică, 
şi-au pi er dut aco lo viaţa, — de-ase me nea a fost 
ciopârtit. Ni ci morţii lor nu au şti ut măcar a-şi 
re spec ta. Şi mi-a părut rău că am ce dat curio-
sităţii de-a re ve dea ce ta tea Ara du lui. P.

Арад ска твр ђа ва. У ка квом ста њу су је оста
 ви ли Ср би кад су је на пу сти ли

Од ја ну а ра те ку ће го ди не, ка да су Ср би 
ушли у Арад ску твр ђа ву, ни ко ни је знао шта 
се та мо до га ђа. Го во ри ло се да су све ин ста-
ла ци је по то ва ре не и упу ће не пут Бе о гра да, 
али се ни шта си гур но ни је зна ло.

Имао сам при ли ку, по сле ула ска ру мун ске 
вој ске у твр ђа ву, да је по но во ви дим и за те као 
сам је она ко ка ко сам је ра ни је за ми шљао, са 
не збри ну тим пар кови ма, за тра вље ним ста за ма 
але ја, скла ди шти ма без ула зних вра ти ју, канце-
ла ри ја ма без на ме шта ја, по стељи ном са пр ља-
вом сла мом. Ле пу и чи сту бол ни цу Ср би су пре-
тво ри ли у шта лу ко ју чак ни су ни по чи сти ли.

Сву да по ски да ни те ле фо ни, елек трич не 
жи це де монти ра не, оште ће ни во до во ди до те 
ме ре да је, на при мер, у бол нич ком ку па ти лу 
по то ци ма те кла во да. 

Опе ра ци о на са ла, где су 1914. осмо ри ца 
хи рур га збри ња ва ли пр ве срп ске ра ње ни ке, 
из гле да да нас, по сле ста но ва ња у њи ма Ср ба 
по бед ни ка, као крч ма по сле скан да ла и ту ча. 
По лу па не те гле, во до вод у ква ру, оште ћен пар-
кет, и, ма да про зо ри сто је отво рени, сна жно се 
осе ћа ве о ма не при ја тан ми рис ко ји се угне здио 
у со ба ма.

Под срп ском оку па ци јом, у Арад ској твр-
ђа ви бо рави ло је 850 срп ских вој ни ка, ко ји су 
све упро па сти ли и за со бом оста ви ли не за-
ми сли ву пр љав шти ну. 

На по лу о стр ву око Арад ске твр ђа ве на ла зи 
се и једно гро бље, где је по ко па но око 7000 срп-
ских вој ни ка, умр лих у вре ме пе га вог ти фу са, 
ко ји је ха рао 6–7 месе ци у арад ском за ро бље-
нич ком ло го ру. Ве ро вао сам да ће бар гро бо ви 
њи хо ве бра ће по оруж ју би ти уређе ни и да ће 
им по кло ни ти ма кар и нај ма њу па жњу, али пре-
ва рио сам се. Ни је дан цве так, ни јед на бла-
гоче сти ва ру ка, ко ја би до не ла уте ху умр ли ма 
да ле ко од сво је отаџ би не.

Ко ров до сти же ви си ну људ ског ста са, кр сто-
ви поло мље ни, сву да не мар и до каз од су ства 
по што ва ња пре ма мр тви ма.

Је дан леп спо ме ник од бе лог мер ме ра, по-
диг нут у част че тр на е сто ри це стра жа ра (ло-
го ра), ко ји су то ком де жур ства, за ра зив ши се 
гро зном бо ле шћу, та мо изгу би ли жи вот, та ко-
ђе је рас ко ма дан. Ни сво је мр тве ни су уме ли 
бар да по шту ју. И за жа лио сам што сам под-
ле гао ра до зна ло сти да по но во ви дим Арад ску 
твр ђа ву. П.
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ARA DUL ŞI ÎMPREJURIMILE DE PE VA LEA MU REŞULUI  
LA SFÂRŞITUL MA RE LUI RĂZBOI (1918‒1919)

Bo ji dar Pa ni ci

Re zu mat

Luc ra rea se referă la eve ni men te le din oraşul Arad şi din împrejurimile sa le de pe 
Va lea Mu reşului, la sfărşitul Ma re lui Război Mon dial. Ar mi stiţiu l sem nat la 11 no i em brie 
1918 şi două zi le mai tărziu Con venţia militară de la Bel grad nu au adus pa cea mult dorită 
şi pe ace ste me le gu ri. Confruntările po li ti ce dar şi ar ma te din tre mag hi a ri şi români, 
din tre vec hi le autorităţi au stro-un ga re, ar ma ta, po liţia , for maţiu ni le pa ra mi li ta re şi no i le 
or ga ne ale pu te rii – Con si liul Naţio nal Român Cen tral, Con si li i le naţio na le române lo ca le, 
Gărzile Naţio na le Române, au con ti nu at să facă vic ti me timp de încă câteva lu ni. Ad mi-
ni straţia  românească s-a im pus de fi ni tiv în Mu ni ci piul şi în Ju deţul  Arad abia în a do ua 
jumătate a anu lui 1919, cu un an înainte de sem na rea Tra ta tu lui de la Tri a non, prin ca re 
s-au sta bi lit no i le gra niţe ale Un ga ri ei cu ve ci nii ei. 

Pe ba za relatărilor din pre sa locală a vre mii, par tea introductivă a lucrării se referă 
la en tu zi a smul po pu laţie i din zi le le premergătoare dec lanşării războiului, izvorât din 
con vin ge rea că războiul împotriva Ser bi ei va fi de scurtă durată, încununat de vic to ria 
Au stro-Un ga ri ei. Nu pe ste mult timp însă, au ur mat dezamăgirea şi re vol ta po pu laţie i 
Ara du lui şi a sa te lor de pe Va lea Mu reşului din ca u za po ve ri lor ma te ri a le, a nu me ro a se-
lor lip su ri şi pri vaţiu ni, a per se cuţii lor pe cri te rii et ni ce, în con diţii le în ca re, ce ea ce era 
pre co ni zat să fie un râzboi lo cal, a de ge ne rat într-o con fla graţie globală, pe du ra ta mai 
mul tor ani. Cel mai greu re simţit e de po pu laţie  au fost pi er de ri le uma ne. Fo ar te mulţi fii 
ai ace stor me le a gu ri mo bi li zaţi în ar ma ta au stro-ungară au mu rit, au fost răniţi sau daţi 
dispăruţi pe di fe ri te fron tu ri de luptă eu ro pe ne. 

În con ti nu a re sunt pre zen ta te eve ni men te le din va ra anu lui 1917, culminând cu ce le 
din to am na anu lui 1918 în oraşul Arad (gre ve le mun ci to ri lor, me e ten gu ri le po pu laţie i, 
de mon straţii le pe străzile oraşului, ocu pa rea Cetăţii Ara du lui) şi ce le din sa te le învecinate 
(ata ca rea co na ce lor moşie ri lor, confruntări cu po liţia  şi jan dar me ria au stro-ungară). Spre 
sfărşitul anu lui 1918, atun ci când, datorită eşecu ri lor su fe ri te pe te a tre le de luptă, a de ve nit 
evi dent că Au stro-Un ga ria şi aliaţii săi, Pu te rie Cen tra le, vor pi e r de războiul, Ara dul de vi ne 
cen trul lup tei po li ti ce pen tru eman ci pa rea naţională a românilor din Im pe riul Hab sbur gic, 
avându-i în frun te pe arădenii Va si le Gol diş, Şte fan Ci cio-Po p şi Ioan Flu i e raş. În ur ma 
tra ta ti ve lor eşua te, pur ta te la Arad cu de le gaţia  Gu ver nu lui mag hi ar pri vind de zi de ra te le 
românilor din fo sta Au stro-Un ga rie, Con si liul Naţio nal Român Cen tral cu se diul la Arad 
(preşedin te Şte fan Ci cio-Po p), de ci de con vo ca rea la 1 de cem brie 1918 a Ma rii Adunări 
Naţio na le de la Al ba Iu lia, ca re a proc la mat uni rea Tran sil va ni ei, Crişanei, Ba na tu lui, şi 
Ma ra mu reşului cu Re ga tul României. 

Următoarele ca pi to le se referă la pre zenţa la sud de li nia de de mar caţie  (râul Mu reş) 
timp de câteva lu ni (no i em brie 1918-iu lie 1919), a unităţilor mi li ta re ale ar ma tei fran ce ze 
şi ar ma tei sârbe, în ba za Con venţiei  mi li ta re de la Bel grad (13 no i em brie 1918) încheiate 
între re pre zen tanţii  An tan tei şi cei ai no u lui gu vern al Un ga ri ei. În ur ma eve ni men te lor 
sângeroase din oraşul Arad de la sfârşitul lu nii de cem brie 1918, unităţi ale ar ma tei fran ce ze 
au tre cut li nia de de mar caţie , intrând în Arad pen tru a re sta bi li şi menţine li nişte a şi or di nea 
publică în oraş.

O par te a lucrării fa ce re fe ri re la ac ti vi ta tea comunităţilor sârbe din Ara dul mul ti et nic 
şi din localităţile bănăţene de pe Va lea Mu reşului, în acea pe ri o a da caracterizată de ma ri 
frământări, de con flic te in ter et ni ce, de in cer ti tu di ni, în con diţii le destrămării Im pe ri u lui 
Au stro-Un gar. Deşi puţin mumeroasă, co mu ni ta tea sârbă din Arad a înfiinţat Sfa tul 
Naţio nal Sârbesc (preşedin te ar hi tect Mi lan Ta ba ko vić) şi Gar da Naţională Sârbă 
(preşedin te ie ro mo nah Ste fan Il kić, ad mi ni stra to rul pa ro hi ei or to do xe sârbe), pen tru 
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autoapărare în caz de ne vo ie, fără însă să fie implicată în vre u na din confruntările in ter-
et ni ce.

Fi na lul tex tu lui se referă la in tra rea Ar ma tei Re ga le a României (Re gi men tul 6 
Vânători) în Arad, la 17 mai 1919, după ca re a ur mat nu mi rea de către Con si liul Di ri gent a 
funcţio na ri lor români, în lo cul ce lor mag hi a ri, în no ua ad mi ni straţie  a oraşului şi Ju deţului 
Arad. După in sta la rea ad mi ni straţie i româneşti, unităţile mi li ta re fran ce ze au părăsit, la 18 
iu lie 1919, oraşul Arad şi Ce ta tea Ara du lui. În ace laşi timp şi uni ta tea militară a ar ma tei 
sârbe a părăsit Ce ta tea Ara du lui. 

Luc ra rea este ilustrată cu re pro du ce ri ale unor do cu men te şi fo to gra fii din ar hi ve 
şi co lecţii  pri va te. În anexă sunt re da te câteva co mu ni ca te de presă şi frag men te din 
ar ti co le le pu bli ca te, la vre mea respectivă, în zi a rul arădean “Românul”. 

ARAD AND ITS SUR RO UN DINGS IN THE MU REŞ VAL LEY  
AT THE END OF THE GRE AT WAR (1918‒1919)

Bo ži dar Pa nić

Sum mary

The ar tic le po ints out the com plex si tu a tion in Arad and its sur ro un dings in the 
Mu reş Val ley at the end of the Gre at War. The ar mi sti ce sig ned on No vem ber 11th, 1918 
and the Bel gra de Mi li tary Con ven tion, con clu ded two days la ter, did not bring abo ut the 
much-de si red pe a ce in the se are as. Po li ti cal and even ar med con flicts bet we en Hun ga ri ans 
and Ro ma ni ans, bet we en the old Au stro-Hun ga rian aut ho ri ti es (army, po li ce, pa ra mi li tary 
tro ops) and the new re pre sen ta ti ves of po wer (the cen tral and lo cal units of the Ro ma nian 
Na ti o nal Co un cil, the Ro ma nian na ti o nal gu a rds) con ti nued du ring se ve ral months. Only 
in the se cond half of 1919 in the city of Arad and in the Arad co unty the Ro ma nian ad mi-
ni stra tion was fi nally esta blis hed, one year be fo re the sig ning of the Tri a non Tre aty, by 
which the new bor ders of Hun gary with her ne ig hbo urs we re de fi ned.

The in tr o duc tory part of the pa per de scri bes the eup ho ria at the be gin ning of the 
War, fol lo wed by dis sa tis fac ti ons and re volts in Arad and in the vil la ges from the along 
the Mu reş Val ley, mo ti va ted by se ve re con se qu en ces of years-long glo bal con fla gra tion. 
In au tumn of 1918, when it be ca me ob vi o us that Au stria-Hun gary and its al li es wo uld lo se 
the war, Arad be ca me the fo cus of the po li ti cal strug gle of Ro ma ni ans, Au stro-Hun ga rian 
ci ti zens, re gar ding the na ti o nal self-de ter mi na tion. Led by Va si le Gol diş, Şte fan Ci cio 
Pop, Ioan Flu i e raş and ot hers from Arad, they ma na ged to or ga ni ze on De cem ber 1st 1918 
the Gre at Na ti o nal As sembly in Al ba Iu lia, which pr oc la i med the union of Tran sil va nia, 
Crişana, Ba nat and Ma ra mu reş with the King dom of Ro ma nia.

A sig ni fi cant in flu en ce on the events in Arad and in the Mu reş Val ley at that ti me 
had, ac cor ding to the cla u ses of the Bel gra de Mi li tary Con ven tion, the pre sen ce of the 
al lied army (French and Ser bian), with the pur po se of ma in ta i ning or der. A se pa ra te 
chap ter is de di ca ted to the par ti ci pa tion of the Ser bian com mu nity in Arad and in the 
Mu reş Val ley to tho se events. The fi nal part of the pa per re fers to the in sta u ra tion of the 
Ro ma nian ad mi ni stra tion in Arad and in Arad co unty, as well as to the re tre at of the 
French and Ser bian ar mi es in sum mer of 1919.

The pa per is il lu stra ted with se ve ral re pro duc ti ons of do cu ments and pho to graphs 
from arc hi ves and pri va te col lec ti ons, as well as ar tic les from the Ro ma nian new spa pers 
from Arad pu blis hed at the ti me.
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С л о б о д а н  Б ј е л и ц а 

ПИ ТА ЊЕ БА НА ТА НА ПА РИ СКОЈ  
МИ РОВ НОЈ КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈИ  

1919–1920. ГО ДИ НЕ

СА ЖЕ ТАК: Пи та ње бу дућ но сти Ба на та, та да ин те грал ног де ла Ау стро у гар-
ске мо нар хи је, отво ре но је са по чет ком Пр вог свет ског ра та. По зи ва ју ћи се на 
прин цип на ци о нал ног са мо о пре де ље ња, у кон так ту са сво јим са ве зни ци ма, пр ва 
је сво је пре тен зи је на Ба нат из ра зи ла Ср би ја, још 1914. го ди не. Ва га ју ћи на чи јој 
ће стра ни уче ство ва ти у рат ном су ко бу, Ру му ни ја се ко нач но 1916. го ди не опре-
де ли ла за си ле Ан тан те, на кон што су јој оне обе ћа ле, из ме ђу оста лог, да ће по сле 
ра та до би ти Ба нат. Од та да је пи та ње бу дућ но сти Ба на та би ло по вод за спо ре ња 
из ме ђу две бал кан ске са ве зни це – Ср би је и Ру му ни је. Срп ско-ру мун ски ди пло-
мат ски спор око Ба на та за пре тио је да иза зо ве и ору жа ни кон фликт у је сен 1918. 
го ди не, на кон што је ту те ри то ри ју осло бо ди ла срп ска вој ска. Ипак, пре пу ште но 
је уче сни ци ма Па ри ске ми ров не кон фе рен ци је да од ре де ко нач ну суд би ну Ба на та. 
То ком ви ше ме сеч ног ра да Кон фе рен ци је ми ра, пи та ње Ба на та је би ло јед но од 
нај сло же ни јих, бу ду ћи да су се око ње га пре пи ра ле две зе мље по бед ни це – Ру му-
ни ја, ко ја се по зи ва ла на пи са но обе ћа ње Ан тан те, те Ср би ја, ко ја је ужи ва ла мно-
го ве ћи вој ни и по ли тич ки пре стиж. Обе за ин те ре со ва не стра не су се, спо ре ћи се 
око раз гра ни че ња, по зи ва ле и на са мо о пре де ље ње на ро да, ет нич ку струк ту ру, 
стра те шке раз ло ге, еко ном ске фак то ре... Ко нач но, пред став ни ци си ла по бед ни ца 
су од лу чи ли да Ба нат по де ле из ме ђу Ру му ни је, Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло-
ве на ца и Ма ђар ске (ко ја је за др жа ла је дан ма ли део ба нат ске те ри то ри је) – што је 
и спро ве де но у Три ја но ну ју на 1920. го ди не.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ба нат, Кра ље ви на СХС, Па ри ска ми ров на кон фе рен ци ја, 
Ру му ни ја.

Сјај не рат не по бе де 1914. го ди не над ау стро у гар ском вој ском охра бри-
ле су вла ду Кра ље ви не Ср би је да јав но из не се свој рат ни циљ: „осло бо ђе ње 
и ује ди ње ње све на ше нео сло бо ђе не бра ће – Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца”. Та 
др жа ва, чи ји би Пи је монт би ла Ср би ја, об у хва та ла би и Ба нат – ка ко се ви ди 
из ви ше до ку ме на та ко је су, у то вре ме, са ста ви ли срп ски ди пло ма ти и на-
уч ни ци. Ни ко ла Па шић, пред сед ник оно вре ме не срп ске вла де, већ сеп тем бра 
1914. го ди не су ге ри сао је срп ским ди пло мат ским пред став ни ци ма у др жа-
ва ма Ан тан те да, из ме ђу оста лог, ис так ну пре тен зи је сво је зе мље на Ба нат са 
Те ми шва ром. Исто ри чар Ста но је Ста но је вић, про фе сор Бе о град ског уни вер-
зи те та, у сво јој бро шу ри Шта то хо ће Ср би ја? – ко ја се упра во у то вре ме 
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по ја ви ла из штам пе, пре до ча вао је на уч не раз ло ге због ко јих би Ба нат тре-
ба ло при по ји ти Ср би ји. 

Ње гов ко ле га, ге о граф Јо ван Цви јић, та да је ру ском по сла ни ку у Бе о-
гра ду по ка зи вао де таљ не кар те гра ни ца бу ду ће ју го сло вен ске др жа ве. У 
Ба на ту је Цви јић гра ни цу са Ру му ни јом по ву као то ком ре ке Ти се до ушћа 
Мо ри ша, те Мо ри шем до Ли по ве. Од Ли по ве су по сто ја ле две ва ри јан те: 
мак си мал на – пре ко Кар па та до Ор ша ве, и ми ни мал на – ис точ но од Ба нат ске 
Цр не Го ре, Ре ши це и Ора ви це до Љуп ко ве. На кар ти ко ју је ма ја 1915. при-
ка зао у Лон до ну, Цви јић је ли ни ју Ли по ва –Ор ша ва по ме рио ис точ ни је, пре-
тен ду ју ћи и на је дан део пла нин ског Ба на та. Зах те ви за Ба на том су, у јед ном 
ед-ме мо а ру ко ји је срп ска вла да упу ти ла са ве знич ким си ла ма, оправ да ва ни 
ет нич ким, исто риј ским и при вред ним раз ло зи ма. Из ме ђу оста лог, пре ци зи-
ра но је да ће у окви ру срп ске, од но сно ју го сло вен ске др жа ве Ба нат пред ста-
вља ти жит ни цу, али и ко ло ни за ци о но под руч је.1

Ме ђу тим, ни је Ср би ја би ла је ди на зе мља ко ја је пре тен до ва ла на Ба нат, 
та да ин те грал ни део ма ђар ске по ло ви не Ау стро у гар ске мо нар хи је. Ру му ни-
ја, др жа ва ко ја је по чет ком Пр вог свет ског ра та про гла си ла не у трал ност, 
би ла је у бо љој по зи ци ји од Ср би је – око ње не на кло но сти оти ма ле су се обе 
за ра ће не стра не. Цен трал не си ле су Ру му ни ма, као на док на ду за сту па ње у 
рат на њи хо вој стра ни, ну ди ле ру ску Бе са ра би ју и срп ску Ти моч ку Кра ји ну. 
Си ле Ан тан те су би ле ве ли ко ду шни је – ну ди ле су ве ли ке де ло ве ау стро у гар-
ске др жав не те ри то ри је, за ко је су зна ле да ин те ре су ју Ру му не. На и ме, ка ко 
се рат за хук та вао, из Бу ку ре шта су све че шће ода ши ља не по ру ке у ко ји ма 
се зах те ва не гра ни це на Ду на ву и Ти си. Об ја шња ва ју ћи сво је пре тен зи је, 
ру мун ске ди пло ма те су твр ди ле да би се на тај на чин по сти гло на ци о нал но 
ује ди ње ње ру мун ског на ро да, а исто вре ме но би ве ли ка ру мун ска др жа ва 
до би ла при род не гра ни це. Та ко је нпр. ру мун ски по сла ник у Пе тро гра ду 
Кон стан тин Ди ја ман ди ма ја 1915. го ди не ру ском ми ни стру спољ них по сло-
ва Са зо но ву пре дао ме мо ар са ру мун ским те ри то ри јал ним пре тен зи ја ма, 
ме ђу ко ји ма су би ли Тран сил ва ни ја, Бу ко ви на и цео Ба нат.2

Иа ко су Ру си из ра жа ва ли из ве сне ре зер ве пре ма овим зах те ви ма, за-
пад ни са ве зни ци, пре све га Фран цу зи и Ита ли ја ни, вр ши ли су при ти сак да 
се Ру му ни ма иза ђе у су срет. Ко нач но, ав гу ста 1916. го ди не, тај ним Бу ку ре-
штан ским уго во ром си ле Ан тан те обе ћа ле су Ру му ни ји гра ни це на Ду на ву 
и Ти си. За уз врат, Ру му ни ја је сту пи ла у рат, а у јав но сти су отво ре но из но-
ше не пре тен зи је на Тран сил ва ни ју, Бу ко ви ну и Ба нат. Ме ђу тим, до при нос 
ру мун ске вој ске рат ним на по ри ма Ан тан те ни је био у скла ду са ам би ци ја ма 
ру мун ске ди пло ма ти је. Ок то бра 1916. го ди не на пу штен је Бу ку решт а ру мун-
ска вој ска се скон цен три са ла у Мол да ви ју, са ослон цем на ру ске сна ге. 

Не за вид на ру мун ска вој на си ту а ци ја оку ра жи ла је Па ши ћа да од би је 
ви ше по ну да ру мун ског пре ми је ра Бра ти ја нуа да две вла де ди рект но раз го ва-
ра ју о суд би ни Ба на та. Осим то га, са Кр фа је у про ле ће 1917. го ди не су ге ри-
са но Пе тр о гра ду да, као це ну за ру ску ин тер вен ци ју на ру мун ском фрон ту, 

1 Ми ло рад Ек ме чић, Рат ни ци ље ви Ср би је, Бе о град, 1990, 443. 
2 Ste fan Pa scu, The ma king of the Ro ma nian uni tary na ti o nal sta te 1918, Bu cu re sti, 1989, 137. 
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за тра жи по ни ште ње Бу ку ре штан ског уго во ра. На том по слу би ли су ан га-
жо ва ни ка ко Ми ро слав Спа лај ко вић, срп ски по сла ник у Пе тро гра ду, та ко и 
Па вле Ма рин ко вић, по сла ник Ср би је у Ја шију, као и њи хо ви вој ни ата шеи. 
Исто вре ме но, Јон Бра ти ја ну је у Пе тр о гра ду пре тио Спа лај ко ви ћу да ће Ру му-
ни ја ис та ћи сво је пре тен зи је на Ти моч ку Кра ји ну уко ли ко Ср би ја не диг не 
ру ке од Ба на та.3 За ва ран по бе да ма сво је вој ске у ле то 1917. го ди не, ру мун ски 
ге не рал штаб је и зва нич но обе ло да нио сво је ам би ци је у јед ном ма ни фе сту 
ко ји се за вр ша вао кон ста та ци јом да ће Тран сил ва ни ја, Бу ко ви на и Ба нат при-
па сти Ру му ни ји. Ме ђу тим, већ у де цем бру 1917. го ди не Ру му ни ја је при хва-
ти ла при мир је, а ма ја 1918. го ди не је у Бу ку ре шту скло пи ла се па рат ни мир 
са Цен трал ним си ла ма. Ова ко не сла ван за вр ше так ра та сва ка ко је ума њио 
шан се Ру му ни је за до би ја ње Ба на та, на ко ји је пре тен до ва ла и Ср би ја – чији 
до при нос Ан тан ти ним по бе да ма ни је био ни за не мар љив ни за бо ра вљен.

Не ду го на кон што је Ру му ни ја ис ту пи ла из ра та, он се и за вр шио. По чет-
ком но вем бра 1918. го ди не срп ске је ди ни це, у скла ду са упут стви ма вр хов ног 
ко ман дан та Ан тан ти них сна га на ис то ку, Фран ше д’Епе реа, из осло бо ђе не 
Ср би је по че ле су да на ди ру у Ба нат, без бор бе. На сту па ју ћи из два прав ца 
(Бе ле Цр кве и Ве ли ког Гра ди шта), је ди ни це Ко њич ке и Мо рав ске ди ви зи је 
осло бо ди ле су Ду нав ску кли су ру 7. но вем бра, Бе лу Цр кву 8, Пан че во 9, Вр шац 
10, Ве ли ки Беч ке рек и Те ми швар 17, Ве ли ку Ки кин ду 18. и Но ви Арад 21. 
но вем бра. У ме ђу вре ме ну, ма ђар ски пре ми јер Ми хаљ Кароjи је, 13. но вем бра, 
пот пи сао Бе о град ско при мир је по ко јем је из ме ђу ма ђар ске вој ске и си ла 
Ан тан те ус по ста вље на де мар ка ци о на ли ни ја (она је углав ном пра ти ла ток 
ре ке Мо риш). Пред ви ђе но је да срп ске је ди ни це за у зму те ри то ри ју Ба на та 
до ли ни је Ор ша ва –Лу го ж–А рад, а про стор ис точ но од ње да бу де пре пу штен 
ру мун ској вој сци. За спре ча ва ње евен ту ал ног срп ско-ру мун ског су ко ба, на 
ли ни ју раз два ја ња би ле су упу ће не фран цу ске ко ло ни јал не тру пе. Ипак, 
вој ска Кра ље ви не Ср би је је све до мар та 1919. го ди не оста ла на ли ни ји Ор-
ша ва –Лу го ж–Ли по ва, а та да се по ву кла на но ву ли ни ју, де се так ки ло ме та ра 
ис точ но од Те ми шва ра. Ти ме су ру мун ској оку па ци о ној зо ни пре пу ште ни 
Ду нав ска кли су ра, Кра шо ван ско под руч је и Ба нат ска Цр на Го ра.4

У ме ђу вре ме ну се Ба нат прак тич но на ла зио у ста њу дру штве ног, али 
и по ли тич ког без вла шћа. Ба нат ски Ру му ни су има ли свој Цен трал ни на род ни 
од бор у Ара ду и сво је ору жа не фор ма ци је, Ср би су има ли Срп ски на род ни 
од бор у Те ми шва ру и На род ну гар ду. Па ра лел ни на ци о нал ни од бо ри су по 
ба нат ским ва ро ши ма и се ли ма, уз аси стен ци ју срп ске, од но сно ру мун ске 
вој ске, пре у зи ма ли власт. Ве ли ка на род на скуп шти на Ср ба, Бу ње ва ца и 
оста лих Сло ве на Ба на та, Бач ке и Ба ра ње (на ко јој је цен трал на лич ност био 
Ба на ћа нин Ја ша То мић), до не ла је 25. но вем бра од лу ку о при са је ди ње њу тих 
обла сти Ср би ји, док су ру мун ски де ле га ти из Ба на та, у Ал ба Ју ли ји 1. де цем-
бра, гла са ли за ује ди ње ње са Ру му ни јом. Ма ђар ска вла да је ин си сти ра ла на 
чи ње ни ци да су у оба слу ча ја пре кр ше не од ред бе Бе о град ског при мир ја 

3 Ан дреј Ми тр о вић, Раз гра ни че ње Ју го сла ви је са Ма ђар ском и Ру му ни јом 1919–1920, Нови 
Сад, 1975, 55– 59.

4 Љу би во је Це ро вић, Ср би у Ру му ни ји, Но ви Сад, 1997, 400.
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ко је је пред ви ђа ло да ци вил на упра ва оста не у ру ка ма по сто је ћих вла сти, 
док су ба нат ски Нем ци и Ма ђа ри нај скло ни ји би ли да по др же ал тер на тив ну 
кон цеп ци ју со ци ја ли сте Ота Ро та, ко ји је про гла сио Ба нат ску ре пу бли ку.5 
Ова ко ком пли ко ва ну си ту а ци ју тре ба ло је да рас пле те Ми ров на кон фе рен-
ци ја, ко ја је от по че ла свој рад у Па ри зу ја ну а ра 1919. го ди не.

И Ср би ја и Ру му ни ја ин тен зив но су се спре ма ле за кон фе рен ци ју ми ра, 
упо ре до по ку ша ва ју ћи да се ме ђу соб но спо ра зу ме ју око суд би не Ба на та. 
Ни ко ла Па шић и ру мун ски опо зи ци о нар Та ке Јо не ску са ста ли су се кра јем 
но вем бра 1918. го ди не у Лон до ну и са гла си ли да за пад ни Ба нат при пад не 
Ср би ма, ис точ ни Ру му ни ма, док би од лу ку о цен трал ном де лу, укљу чу ју ћи 
и Те ми швар, ва ља ло пре пу сти ти ар би тра жи са ве зни ка. Ме ђу тим, ру мун ска 
вла да је ин си сти ра ла на пот пу ној при ме ни Бу ку ре штан ског уго во ра, па је 
де цем бра 1918. го ди не Ни ко ла Па шић упу тио Па вла Ма рин ко ви ћа у Па риз, 
ка ко би оне мо гу ћио ову ру мун ску ак ци ју. Уо чи са мог по чет ка Ми ров не кон-
фе рен ци је Ру му ни су ди пло мат ским ка на ли ма су ге ри са ли Ср би ји да од у ста-
не од Ба на та, а по не кад пре ти ли и вој ном си лом. Сам Бра ти ја ну је при зна вао 
да Ср би ја има пра во на део Ба на та због ње го ве ет нич ке струк ту ре, али да 
би по том прин ци пу Ру му ни ји он да тре ба ло да при пад ну кра је ви из ме ђу 
Ти мо ка и Мо ра ве. Пу ту ју ћи на Ми ров ну кон фе рен ци ју у Па риз, Бра ти ја ну 
се за у ста вио у Бе о гра ду, где се са стао са ре ген том Алек сан дром Ка ра ђор ђе-
ви ћем и са Сто ја ном Про ти ћем, пр вим пред сед ни ком Вла де Кра ље ви не СХС, 
и по ну дио им је је ди но да Ру му ни ја од у ста не од ба нат ског за ле ђа Бе о гра да, 
ка ко би тај град био оси гу ран од евен ту ал не вој не прет ње.

Ка да је по че ла Ми ров на кон фе рен ци ја, де ле га ци ја Ср би је је ис ту пи ла 
са ра ни је утвр ђе ном кон цеп ци јом, а пред став ни ци ма си ла по бед ни ца пре-
ци зну ли ни ју раз гра ни че ња са Ру му ни јом у Ба на ту из нео је ге не рал Пе тар 
Пе шић, шеф вој не ми си је при срп ској де ле га ци ји у Па ри зу. Пре ма ње го вој 
ма пи, гра ни ца је тре ба ло да бу де по ву че на ли ни јом ко ја би ишла око 25 км 
ис точ но од Бе ле Цр кве, 30 км ис точ но од Вр шца, 10 км за пад но од Ре ши це, 
28 км ис точ но од Те ми шва ра, укљу чу ју ћи Ли по ву а да да ље пра ти ток Мо-
ри ша до Ти се. Обра зло же ње ове ли ни је ни је се ти ца ло ет нич ког са ста ва ста-
нов ни штва, не го стра те гиј ског прин ци па. Срп ској ар гу мен та ци ји да по сто ји 
при род на гра ни ца из ме ђу пла нин ског и рав ни чар ског Ба на та Ру му ни су 
опо ни ра ли, твр де ћи да је он је дин стве на ге о граф ска и при вред на це ли на и 
тра же ћи га це лог. У су ко бу са ру мун ском кон цеп ци јом, срп ске ди пло ма те 
има ли су по др шку на уч ни ка: Јо ва на Цви ји ћа, Алек сан дра Бе ли ћа, Јо ва на Ра-
до ни ћа, Ста но ја Ста но је ви ћа и Ми хај ла Пу пи на, ро ђе ног Идвор ца, ко ји се 
срп ској де ле га ци ји на Ми ров ној кон фе рен ци ји при дру жио на лич ни по зив 
Ни ко ле Па ши ћа. Исто ри чар Јо ван Ра до нић је са ста вио не ко ли ко ме мо а ра, у 
ко ји ма је до ка зи вао да се ру мун ски жи ваљ до се лио у Ба нат знат но по сле Ср ба. 
Ет но лог Ни ко Жу па нич, Сло ве нац, пред ла гао је да Кра ље ви на СХС до би је 
и део пла нин ског Ба на та, од но сно да ли ни ја раз гра ни че ња кре не од Ор ша ве, 
об у хва ти Ба нат ску Цр ну Го ру и Кра шов ски крај, те да про ђе из ме ђу Лу го жа 

5 То ма Ми лен ко вић, Ба нат ска ре пу бли ка и ма ђар ски ко ме са ри јат у Ба на ту (31.10.1918.–
20.2.1919.), „Збо р ник Ма ти це срп ске за исто ри ју”, Но ви Сад, 32/1985, 133–138.
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и Те ми шва ра и из би је на Мо риш. Знат но скром ни ји био је пред лог Гр гу ра 
Јак ши ћа, чла на Сек ци је за штам пу срп ске де ле га ци је (у ко јој је био и Ва са 
Ста јић из Мо кри на) – он је Те ми швар пре пу штао Ру му ни ји.6

Око суд би не Ба на та ни је би ло са гла сно сти ме ђу чла но ви ма срп ске де-
ле га ци је. Хр ват ски пред став ни ци, има ју ћи на уму суд би ну Дал ма ци је, тра-
жи ли су да се при ли ком раз гра ни че ња не ин си сти ра на стра те гиј ским раз-
ло зи ма, не го на на ци о нал ном на че лу. Јо сип Смо дла ка је ко мен та ри сао да су 
срп ске ам би ци је у Ба на ту пре те ра не и да пре ва зи ла зе срп ски ет нич ки про-
стор. Но за хва љу ју ћи ау то ри те ту ше фа де ле га ци је, Ни ко ле Па ши ћа, као зва-
нич на кон цеп ци ја при хва ћен је став да се Ба нат по де ли та ко да Кра ље ви ни 
СХС при пад не ње гов рав ни чар ски део, а Ру му ни ји пла нин ски. Су прот ста-
вље ни ста во ви ру мун ске и срп ске де ле га ци је за бри ња ва ли су ве ли ке си ле, 
ко је су стра хо ва ле да би мо гло до ћи и до ра та из ме ђу до ју че ра шњих са ве зни-
ка. Сто га је са вет Кон фе рен ци је ми ра по звао обе де ле га ци је да на јед ној за-
јед нич кој сед ни ци су че ле сво је ста во ве – што ни је би ло уо би ча је но за дру ге 
те ри то ри јал не про бле ме. По след њег да на ја ну а ра 1919. го ди не, пред Ву дро ом 
Вил со ном, Лој дом Џор џом, Жор жом Кле ман со ом, Ор лан дом и пред став ни-
ком Ја па на, ар гу мен те о пи та њу Ба на та укр сти ли су Па шић и Бра ти ја ну. 

Јон Бра ти ја ну је пр ви ис ту пио са ме мо ран ду мом ко ји се осла њао пре вас-
ход но на Бу ку ре штан ски уго вор, ет но граф ске ар гу мен те те на те зу да је Ба нат 
ге о граф ски не де љи ва це ли на. Као од го вор на срп ске зах те ве за Ба на том по-
те зао је пи та ње Ти моч ке Кра ји не, је ди но оста вља ју ћи мо гућ ност да Кра ље ви ни 
СХС при пад не за ле ђе Бе о гра да. На кон ње га, чла но ви срп ске де ле га ци је 
Ни ко ла Па шић, Ан те Трум бић и Ми лен ко Ве снић, иа ко без при пре мље ног 
ме мо ран ду ма, на сту пи ли су по зи ва ју ћи се на на че ло на ци о нал ног са мо о пре-
де ље ња, на исто риј ске ве зе Ба на та и Ср би је (ко је су упо ре ди ли са од но си ма 
Ил де Фран са са Фран цу ском и То ска не са Ита ли јом) и на зна чај Ба на та за 
без бед ност Мо рав ске до ли не. Ме мо ран дум је на кнад но са ста вљен а гра нич-
на ли ни ја је по ву че на од Ду на ва до Мо ри ша, оста вља ју ћи Кра ље ви ни СХС 
Мол да ву, Бе лу Цр кву, Вр шац, Ве ли ку Ки кин ду и Те ми швар. Но, овај пр ви 
по ку шај ве ли ких си ла оку пље них на Ми ров ној кон фе рен ци ји да се срп ско-ру-
мун ски спор око Ба на та ре ши остао је без успе ха.

Ве ли ке си ле су сто га, има ју ћи у ви ду и зах те ве Ру му ни је пре ма дру гим 
зе мља ма, фор ми ра ле по себ ну ко ми си ју за ру мун ске гра ни це. У то ку фе бру-
а ра 1919. го ди не, чла но ви срп ске де ле га ци је су у ви ше при ли ка из но си ли 
сво је ста во ве пред том ко ми си јом. Ме ђу тим ста во ви ма би ла је и за ми сао да 
се спо р ни, цен трал ни део Ба на та са Те ми шва рем, пле би сци том из ја сни ко јој 
ће др жа ви при па сти – Ру му ни ји или Кра ље ви ни СХС. По зи ва ње Ру му на на 
Бу ку ре штан ски уго вор, пре ма њи ма, био је де вал ви ран ка пи ту ла ци јом ру-
мун ске вој ске а ар гу мен та ци ја ко ја се од но си ла на вла шку по пу ла ци ју у 
Ср би ји оспо ра ва на је те зом да ти моч ки Вла си ни су и не же ле да се на зи ва ју 
Ру му ни ма. Срп ски екс пер ти и ди пло ма те по зи ва ли су се и на чи ње ни цу да 
су Ср би из Ба на та ма сов но уче ство ва ли у до бро во љач ком по кре ту, док је 
код Ру му на то би ло спо ра дич но. По др шку де ле га ци ји Ср би је на Ми ров ној 

6 А. Ми тро вић, нав. де ло, 27–28.
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кон фе рен ци ји пред ста вља ле су и број не пе ти ци је из ба нат ских ме ста, као вид 
на род ног из ја шња ва ња, у ко ји ма је зах те ва но при са је ди ње ње Ба на та Ср би-
ји. Исто ве тан зах тев ис по ста ви ла је и Ве ли ка на род на скуп шти на за Ба нат, 
Бач ку и Ба ра њу, на свом дру гом за се да њу 27. фе бру а ра 1919. го ди не.

На кон што су се упо зна ли са ар гу мен ти ма и срп ске и ру мун ске стра не, 
чла но ви струч не ко ми си је Кон фе рен ци је ми ра од лу чи ли су, по чет ком апри ла, 
да се Ба нат по де ли та ко да Бе ла Цр ква, Вр шац и Ве ли ка Ки кин да при пад ну 
Кра ље ви ни СХС, а Те ми швар и за пад ни Ба нат Ру му ни ји. Иа ко ни је оства-
ри ла свој мак си мал ни про грам, де ле га ци ја Ср би је је ипак би ла за до вољ на, 
бу ду ћи да је спре чен гу би так це лог Ба на та, те се у на ред ном пе ри о ду усред-
сре ди ла на ма ње ко рек ци је пред ло же не ли ни је раз гра ни че ња – пре све га у 
свр ху обез бе ђе ња же ле знич ке пру ге Бе ла Цр ква – Вр шац – Ве ли ка Ки кин да. 
У ме ђу вре ме ну се по ја ви ла иде ја јед не ши ре ком пен за ци је те ри то ри ја ма 
из ме ђу Ру му ни је, Бу гар ске и Кра ље ви не СХС. Пре ма њој, Ру му ни ји је тре-
ба ло усту пи ти је дан ве ћи део Ба на та, ка ко би она од у ста ла од пре тен зи ја 
пре ма бу гар ској До бру џи, а за уз врат би Бу гар ска пре пу сти ла Ви дин Кра ље-
ви ни СХС. Но ова за ми сао је про па ла, те је кра јем ма ја 1919. го ди не, Ве ће 
ми ни ста ра ино стра них по сло ва при хва ти ло по ме ну ту гра ни цу у Ба на ту.

Упо ре до са ди пло мат ским над му дри ва њи ма, те као је про па ганд ни рат 
на стра ни ца ма срп ске и ру мун ске, али и европ ске штам пе. Ру му ни су та ко ђе 
ор га ни зо ва ли пи са ње пе ти ци ја из ба нат ских ме ста, а то ком ма ја 1919. го ди-
не у Ру му ни ји одр жа ва ни су ма сов ни збо ро ви на ко ји ма је пре ће но ра том и 
зах те ва но нео д ло жно по вла че ње срп ске вој ске из Ба на та. По че ло је и упи-
си ва ње до бро во ља ца, а ру мун ска вла да је твр ди ла да срп ска вој ска пу ца на 
ру мун ске гра ни ча ре на Ду на ву. У ју ну су Ру му ни за тво ри ли бра не на ка на-
лу код Лу го жа, те та ко оста ви ли Те ми швар, та да још под срп ском упра вом, 
без во де. Све ове про во ка ци је ука зи ва ле су Вла ди Кра ље ви не СХС на то да 
сле ди рат са Ру му ни јом, а и из са ве знич ких пре сто ни ца су сти за ле ин фор-
ма ци је да се Бра ти ја ну од лу чио на рат, али да стра ху је од ре ак ци је ве ли ких 
си ла и од бу гар ског на па да.7

Ме ђу тим, до ра та ни је до шло – ру мун ска вој ска је ју ла 1919. го ди не ин-
тер ве ни са ла про тив ре во лу ци о нар не Ма ђар ске, а срп ској вој сци је Фран ше 
д’Епе ре на ре дио по вла че ње на ли ни ју утвр ђе ну на Кон фе рен ци ји ми ра. Упр-
кос про ти вље њу ло кал ног срп ског жи вља – ко ји је по ми шљао и на ору жа ни 
от пор Ру му ни ма, као и Вла де Кра ље ви не СХС – ко јој је би ло ја сно да вој но 
по вла че ње сла би пре го ва рач ку по зи ци ју у Па ри зу, оно је би ло не ми нов но. 
Кра јем ју ла, срп ске је ди ни це у Те ми шва ру су за ме ни ли Фран цу зи, а по том 
и Ру му ни. Ко нач но, 1. ав гу ста 1919. го ди не пи та ње Ба на та се на шло на днев-
ном ре ду Вр хов ног са ве та Ми ров не кон фе рен ци је. Пред лог струч не ко ми-
си је, о ко ме се раз ма тра ло, ни је са др жа вао ни јед ну при мед бу срп ске стра не 
за ре ви зи ју ли ни је раз гра ни че ња, чак ни пре ма оном де лу Ба на та ко ји је 
тре ба ло да оста не Ма ђар ској. Усва ја њем овог пред ло га пи та ње Ба на та је 
ко нач но ре ше но, а са ре зул та ти ма се срп ска де ле га ци ја би ла по ми ри ла. С 
дру ге стра не, Ру му ни ма, осо ко ље ним успе шном ин тер вен ци јом про тив Бе ле 

7 Исто, 190–191.
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Ку на, апе тит је по рас тао и по но во су по че ли да раз ма тра ју рат ну оп ци ју ради 
за у зи ма ња це лог Ба на та. У Бе о град су о вој ним пла но ви ма Ру му на сти за ле 
по у зда не ин фор ма ци је из Бу ку ре шта, на шта је упо зо ре на и Ми ров на кон фе-
рен ци ја. Вла да Кра ље ви не СХС пла ши ла се удру же ног ру мун ско-бу гар ског 
на па да, те је по ку ша ва ла да обез бе ди са ве знич ку по моћ Грч ке и Че хо сло вач-
ке за слу чај ра та. На гра ни ци у Ба на ту по че ло је обо стра но кон цен три са ње 
тру па, а уче ста ли су и ору жа ни ин ци ден ти. Но, рат на опа сност је ми ну ла са 
па дом Бра ти ја ну о ве вла де.8

Но ва ру мун ска вла да би ла је ма ње ра то бор на и у но вем бру 1919. го ди не 
из ра зи ла је спрем ност да при хва ти пред ло же ну гра ни цу у Ба на ту. С дру ге 
стра не, и вла да у Бе о гра ду је ко нач но од у ста ла од зах те ва за Си ри гом, Но вим 
Све тим Ива ном и Де ском, те је 4. ју на 1920. го ди не, у дво р цу Три ја нон, ко-
нач но пот пи сан ми ров ни уго вор са Ма ђар ском, ко јим је ре ше но и пи та ње 
Ба на та. Кра ље ви ни СХС при па ло је око тре ћи не те ри то ри је Ба на та, Ру му-
ни ма два пу та ви ше, док је Ма ђар ска за др жа ла тек је дан сим бо ли чан део 
око Се ге ди на. Ова гра ни ца ак ту ел на је и да нас, из у зи ма ју ћи ма ње ис прав ке 
спро ве де не сре ди ном два де се тих го ди на из ме ђу Ру му ни је и Кра ље ви не СХС 
(Жом бољ итд.), у вре ме ка да су те две зе мље би ле по ве за не у окви ру вој но-по-
ли тич ког са ве за Ма ла Ан тан та, али и бра ком кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе-
ви ћа и ру мун ске прин це зе Ма ри је. 

CHE STI U NEA BA NA TU LUI LA CON FE RIN TA DE PA CE DE LA PA RIS  
1919–1920

Slo bo dan Bje li ca

Re zu mat

Che sti u nea Ba na tu lui, par te integrantă a Im pe ri u lui Au stro-Un gar până în 1918, a 
fost pusă pe ta pet după încheierea Pri mu lui Război Mon dial. Invocând prin ci piul auto-
determinării naţio na le, pri ma ţară ca re a emis pre tenţii asu pra Ba na tu lui în con tac te le cu 
aliaţii săi mi li ta ri a fost Ser bia, încă din anul 1914. România a stat în ex pec ta tivă timp de 
doi ani, cântărind fo ar te atent de par tea cui va in tra în război. A făcut-o abia în 1916, după 
ce pu te ri le An tan tei i-au pro mis, prin tre al te le, şi Ba na tul. Această re gi u ne a de ve nit ast fel 
un punct ne vral gic în re laţii le din tre două ali a te bal ca ni ce – Ser bia şi România. Di sen si u ni le 
di plo ma ti ce sârbo-române ri scau să esca la de ze în to am na anu lui 1918, după ce te ri to riul 
a fost eli be rat de către ar ma ta sârbă. To tuşi, mi si u nea de a de ci de so a r ta Ba na tu lui le-a fost 
încredinţată par ti ci panţilor la Con fe rinţa de Pa ce, aco lo un de această problemă a fost una 
din tre ce le mai dezbătute. Te ri to riul era re ven di cat de două ţări câştigătoare: România, 
ca re avea un do cu ment sem nat de re pre zen tanţii  An tan tei, şi Ser bia, ca re de bu cu ra de un 
pre sti giu mi li tar şi po li tic mult mai bun pe plan in ter naţio nal. Am be le părţi sco te au în evi-
denţă şi do rinţa de au to de ter mi na re a po po a re lor, struc tu ra etnică, raţiu ni le stra te gi ce, 
fac to rii eco no mi ci... Într-un fi nal, re pre zen tanţii  ţărilor câştigătoare au hotârăt ca Ba na tul 
să fie împărţit între România, Re ga tul Sârbilor, Croaţilor şi Slo ve ni lor şi Un ga ria (căreia 
i-a re ve nit o par te fo ar te mică). To a te pre ve de ri le au şi fost adop ta te la Tri a non în lu na 
iu nie a anu lui 1920.

8 Исто, 191–194.
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THE QU E STI ON OF BA NAT AT THE PA RIS PE A CE CON FE REN CE  
1919‒1920

Slo bo dan Bje li ca

Sum mary

The qu e sti on of Ba nat, at the ti me an in te gral part of Au stro-Hun ga rian Mo narchy, 
eme r ged at the be gin ning of the First World War. In vo king the prin ci ple of na ti o nal self-
de ter mi na tion, Ser bia, in con tact with her mi li tary al li es, was the first to lay cla ims on 
Ba nat, ever sin ce 1914. Con si de ring on who se si de to ac ce de in the mi li tary con flict, 
Ro ma nia fi nally op ted in 1916 for the po wers of the En ten te, af ter be ing pro mi sed, among 
ot her things, that it will re ce i ve Ba nat on ce the war is over. Ever sin ce, the re gion be ca me 
a mo ti ve for dis pu tes bet we en the two Bal ka nic al li es – Ser bia and Ro ma nia. The di plo-
ma tic dis pu te bet we en the two co un tri es on Ba nat thre a te ned to esca la te in an ar med 
con flict in the au tumn of 1918, af ter the re gion had been li be ra ted by the Ser bian army. 
Ne vert he less, the par ti ci pants to the Pa ris Pe a ce Con fe ren ce we re en tru sted to de ci de the 
fu tu re of Ba nat. The qu e sti on of Ba nat be ca me one of the most de ba ted at the Con fe ren-
ce, as the ter ri tory was cla i med by two win ning co un tri es: Ro ma nia, which was in vo king 
the writ ten pro mi se from the En ten te, and Ser bia, which was enjoying a much bet ter 
mi li tary and po li ti cal pre sti ge. Both in te re sted si des al so bro ught up the ide as of na ti o nal 
self-de ter mi na tion, et hni cal struc tu re of the dis pu ted ter ri tory, stra te gi cal re a sons, eco-
no mic fac tors... Fi nally, the re pre sen ta ti ves of the win ning co un tri es de ci ded that Ba nat 
sho uld be di vi ded bet we en Ro ma nia, the King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve ni ans, and 
Hun gary (which re ta i ned a very small part of the ter ri tory). This de ci sion was im ple men ted 
by the Tre aty of Tri a non in Ju ne 1920.
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Д р а г о  Њ е г о в а н

ПРИ СА ЈЕ ДИ ЊЕ ЊЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ  
ОБЛА СТИ СР БИ ЈИ

Пре сто го ди на одр жа на је у Но вом Са ду Ве ли ка на род на скуп шти на Срба, 
Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи, на ко јој је до не та 
од лу ка о от це пље њу ових те ри то ри ја од Уга р ске „у гра ни ца ма ко је по ву че 
Ан тан ти на бал кан ска вој ска” и њи хо вом при кљу че њу Кра ље ви ни Ср би ји, 
„ко ја сво јим до са да шњим ра дом и раз вит ком ујем ча ва сло бо ду, рав но прав-
ност, на пре дак у сва ком прав цу, не са мо на ма, не го и сви ма сло вен ским па 
и не сло вен ским на ро ди ма, ко ји са на ма жи ве”.

Но во сад ску скуп шти ну са звао је Срп ски на род ни од бор у Но вом Са ду, 
ко ји је на по ли тич ку сце ну сту пио 3. но вем бра 1918, јав ном сед ни цом у про-
сто ри ја ма Ма ти це срп ске. Сло бод но по ли тич ко де ло ва ње Ср ба и оста лих 
Сло ве на от по че ло је и пре осло бо ди лач ког по хо да срп ске вој ске пре ко Са ве 

Срп ска вој ска и на род Но вог Са да у Ду нав ској ули ци 9. но вем бра 1918.
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и Ду на ва, у ко јој су би ли и до бро вољ ци из ван Ср би је, та ко да је власт у кључ-
ним гра до ви ма као што су Но ви Сад и Ве ли ки Беч ке рек (да нас Зре ња нин) 
пре у зе та од ло кал них вла сти рас па да ју ће Уга р ске уз по моћ осло бо ђе них срп-
ских за ро бље ни ка и Срп ске на род не стра же, по ли циј ско-вој ног де ла срп ских 
на род них од бо ра. У срп ски и све сло вен ски по крет за от це пље ње Ба на та, Бач-
ке и Ба ра ње, као и Сре ма – као де ло ва не ка да шње Срп ске вој во ди не (1848–
1849), од но сно Вој вод ства Ср би је и Та ми шког Ба на та (1849–1860) – укљу чи ли 
су се Ср би, Бу њев ци, Сло ва ци, Ру си ни, Шок ци и Хр ва ти.

Срп ски на род ни од бор об на ро до вао је 17. но вем бра са зив Ве ли ке на-
род не скуп шти не и про пи сао из бор на пра ви ла: на хи ља ду ду ша у по је ди ним 
ме сти ма би ра се је дан по сла ник а пра во гла са има ју и му шкар ци и же не. Та ко 
се на Но во сад ску скуп шти ну 25. но вем бра, у ве ли кој дво ра ни Гранд хо те ла 
„Ма јер”, у цен тру Но вог Са да, из 211 ме ста ис ку пи ло 757 по сла ни ка: 578 Ср ба, 
84 Бу њев ца, 62 Сло ва ка, 21 Ру син, 3 Шок ца, 2 Хр ва та, 6 Не ма ца и 1 Ма ђар. 
Вре ди за бе ле жи ти име на же на по сла ни ка: Ми ли ца Ј. То ми ћа (Но ви Сад), 
Ма ра К. Јо ва но вић (Пан че во), Ка ти ца Рај чић, Ол га Стан ко вић, Ана ста зи ја 
Ма ној ло вић, Ма ра Ма ла гур ска и Ман да Су да ре вић (Су бо ти ца). Реч је о Срп-
ки ња ма и Бу њев ка ма. 

У Срп ском на род ном од бо ру у Но вом Са ду, ко ји је пред во дио Ја ша То мић, 
по ред по ли ти ча ра ра ди ка ла, уче ство ва ли су и пред став ни ци де мо кра та и со-
ци ја ли ста, као и ван стра нач ке лич но сти. У по ли тич ком под од бо ру би ла су 
за сту пље на два ра ди ка ла, два де мо кра та и је дан со ци ја ли ста. Тре ба ло је да 
они пред ло же по ли тич ку ре зо лу ци ју Ве ли ке на род не скуп шти не и ње не 
од лу ке. Ја ша То мић је сма трао да се нај пре тре ба при са је ди ни ти Ср би ји и 
са њом ући у пла ни ра ну др жа ву ју жно сло вен ских на ро да: Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца, што је био рат ни циљ Ср би је из Ни шке де кла ра ци је од 7. де цем-
бра 1914. го ди не. Де мо кра те (Ти хо мир Осто јић и Ва са Ста јић) сма тра ли су 
да вој во ђан ске обла сти тре ба да се укљу че у но ву ју жно сло вен ску др жа ву 
пре ко На род ног ве ћа Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба, фор ми ра ног то ком ок то бра 
1918. у За гре бу, та ко да све ју жно сло вен ске по кра ји не бив ше Ау стро у гар ске 
бу ду це ли на пре ма пред рат ној Ср би ји и Цр ној Го ри. Не са мо због при су ства 
срп ске вој ске, ни ти због „ре пу бли кан ства и се па ра ти зма” Стје па на Ра ди ћа, 
већ ис кљу чи во због искон ског осе ћа ња Ср ба и оста лих Сло ве на на вој во ђан ском 
про сто ру, убе дљи во је по бе ди ла те за Ја ше То ми ћа – да се Срем, Ба нат, Бач ка 
и Ба ра ња нај пре при са је ди не Ср би ји као др жа ви, те да се по том ство ри Кра ље-
ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, пр ва ју жно сло вен ска др жа ва. У до ку мен ти ма 
по сла ни ка из Ба на та за бе ле же но је да су они има ли им пе ра тив ни ман дат да 
се из гла са при са је ди ње ње Ср би ји.

На Но во сад ској скуп шти ни 25. но вем бра 1918, ко ју је отво рио уни јат ски 
про та Јо ван Хра ни ло вић као пред став ник Ру си на, да та је реч Ја ши То ми ћу 
да про чи та уса гла ше ну по ли тич ку ре зо лу ци ју, са од лу ка ма Скуп шти не. Пре 
чи та ња од лу ка о от це пље њу од Угар ске и при са је ди ње ња Ср би ји, Ја ша То мић 
је ре као: Ко сов ски му че ни ци. Срет но вам Осло бо ђе ње. Бу ду ћи да су сви по сла-
ни ци зна ли ка кве од лу ке тре ба да до не су, Ја ша То мић је упи тао и од го во рио: 
Је смо ли до бро ура ди ли? Ако пи та мо ср це, ка за ће, учи ни ли сте по ме ни; ако 
пи та мо па мет, и она ће нам то ка за ти.
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У од лу ка ма Но во сад ске скуп шти не о „при кљу че њу” вој во ђан ских обла-
сти Кра ље ви ни Ср би ји, са др жан је и став да овај наш зах тев хо ће да по мог не 
ујед но и те жње свих Ју го сло ве на, јер је и на ша искре на же ља да Срп ска вла да 
удру же на са На род ним ве ћем у За гре бу учи ни све, да до ђе до оства ре ња је
дин стве не др жа ве Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца под вод ством Кра ља Пе тра 
и ње го ве ди на сти је. Да кле, Ср би и оста ли Сло ве ни из не ка да шње Срп ске 
вој во до ви не ни су би ли про тив ства ра ња бу ду ће Ју го сла ви је. 

Ка да је Ја ша То мић по ме нуо Бла шка Ра ји ћа, ка то лич ког све ште ни ка и 
бу ње вач ког пр ва ка, Скуп шти на је скан ди ра ла ње го во име и он је та да ре као: 
До шао сам ова мо као јед но ста ван бо рац за на шу на род ну ствар. Из ја вљу јем, 
да ја овај на чин ре ше ња на шег пи та ња, ка ко је ма ло час из вр шен, са свим 
ср цем по здра вљам и уз ње га при ста јем.

По сле то га Ја ша То мић на ста вља сво је обра зла га ње од лу ка скуп шти не 
а у ве зи са по ло жа јем не срп ских и не сло вен ских на ро да, ко ји ни су по зва ни на 
ову скуп шти ну: Све што нам не ко па очи, да ће мо од ср ца на ро ди ма, ко ји с 
на ма жи ве, а ни су Ср би. И они има ју пра ва на жи вот. ... Ра до ће мо им ујем чи
ти по ред рав но прав но сти сва ки њи хов раз ви так ... Ако у но вој др жа ви поч не
мо ра ди ти као што су они ра ди ли, ми би до жи ве ли њи хо ву суд би ну и про па ли, 
ка ко су они про па ли. За то од лу ка Скуп шти не гла си: Не срп ским и не сло вен ским 
на ро ди ма, ко ји оста ју у на шим гра ни ца ма, обез бе ђу је се сва ко пра во, ко јим 
же ле да као ма њи на очу ва ју и раз ви ја ју сво је на ци о нал но би ће. Та ко ђе, Скуп-
шти на зах те ва ре ци про ци тет за Ср бе, Бу њев це и Шок це у Ма ђар ској.

У на став ку Но во сад ске скуп шти не Пе тар Ко њо вић про чи тао је од лу ке 
о ус по ста вља њу при вре ме них ор га на вла сти (Ве ли ког на род ног са ве та и На-
род не упра ве за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу), ко ји ће де ло ва ти до кон сти ту и са ња 
но ве др жа ве. Чак и сво јим на зи вом – На род на упра ва – ег зе ку тив на власт је 
из бе га ва ла да се на зо ве вла дом, јер су за њу би ле ре ле вант не са мо вла да 
Ср би је и бу ду ћа вла да но во ство ре ног Кра љев ства СХС.

По ко јим је прин ци пи ма На род на упра ва от пра вља ла по сло ве? На род на 
упра ва упра вља ће озна че ном те ри то ри јом на осно ву на че ла пот пу не сло бо де 
и рав но прав но сти за све на ро де. Сва ки гра ђа нин има нео спор но пра во да на 
свом ма тер њем је зи ку оп шти са сви ма вла сти ма. У по себ ним од лу ка ма од-
се ка На род не упра ве за школ ство (Је зик уче ни ка би ће је зик шко ле) и за пра-
во су ђе (Је зик стра на ка би ће је зик су да) по твр ђе не су на чел не од лу ке и Скуп-
шти не и На род не упра ве. 

То је би ло но во и нео че ки ва но на ју жном под руч ју Ау стро у гар ске, где 
је до та да све би ло на је зи ци ма вла да ју ћих на ро да, ау стриј ских Не ма ца и Ма-
ђа ра, ет нич ки ма њин ских а по ли тич ки ве ћин ских, јер је са мо 5% ста нов ни-
ка у Двој ној мо нар хи ји има ло пра во гла са и би ло за сту пље но у пар ла мен ту, 
с тим да су на ци о нал но сти (ко је су би ле ве ћи на у тој др жа ви) има ле ис под-
про сеч ну за сту пље ност. 

Вил со но ви прин ци пи о пра ву на ро да на са мо о пре де ље ње у Ау стро у-
гар ској ни су мо гли да ти шан су за оп ста нак, као ни от це пље ној Угар ској од 
Ау стри је. Ни По ља ци, ни Че си, ни Сло ва ци, ни Ру му ни, ни Ср би, ни Хр ва-
ти, ни Сло вен ци, ни Бу њев ци и Шок ци, ни Ру си ни, ни оста ли Сло ве ни, ни су 
хте ли да жи ве у Цр но-жу тој мо нар хи ји Хаб збур га.
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На кра ју Но во сад ске скуп шти не реч је до био сло вач ки пред став ник Јан 
Гру њик, ко ји је на осно ву пу но моћ ја сло вач ких по сла ни ка из Бач ке, Ба на та 
и Сре ма из ја вио да при хва та све од лу ке Но во сад ске скуп шти не.

Тре ба ре ћи да је по себ на де ле га ци ја Рум ског збо ра, одр жа ног дан ра-
ни је у Ру ми, пред сед ни штву Но во сад ске скуп шти не пре да ла ре зо лу ци ју 
Рум ског збо ра о не по сред ном при кљу че њу Ср би ји, та ко да Рум ски збор и 
Но во сад ска скуп шти на чи не це ли ну срп ско-сло вен ског вој во ђан ског опре-
де ље ња о ста ту су Сре ма, Ба на та, Бач ке и Ба ра ње 1918. го ди не.

На Па ри ској ми ров ној кон фе рен ци ји 1919. из вр ше но је раз гра ни че ње 
пре ма Ру му ни ји у Ба на ту а у Бач кој и Ба ра њи пре ма Ма ђар ској.

Од лу ке Но во сад ске скуп шти не би ле су да ле ко се жне. Бив ше обла сти 
Срп ске вој во ди не у пр вом пе ри о ду ју жно сло вен ске др жа ве (1921–1929) укљу-
че не су у ње ну об ла сну струк ту ру: Бач ко-ба рањ ска област, Бе о град ска област, 
По ду нав ска област и Срем ска област. По сле уво ђе ња лич ног ре жи ма кра ља 
Алек сан дра 1929, због ко лап са пар ла мен тар ног си сте ма, вој во ђан ске обла сти 
на шле су се у Ду нав ској ба но ви ни, ко ја је об у хва ти ла и нај ве ћи део Шу ма-
ди је, са цен тром у Но вом Са ду. Та да је Но ви Сад по стао гра ви та ци о ни цен-
тар се вер не Ср би је, ко ја је ства ра њем Ју го сла ви је сво ју др жав ност уто пи ла 
у та да вла да ју ће ју го сло вен ство.

У по че ку не ре ше ни срп ско-хр ват ски про блем раз гра ни че ња, а на шта је 
већ 1918. упо зо ра вао Ја ша То мић, при вре ме но је раз ре шен ства ра њем Ба но-
ви не Хр ват ске, у ко ју је без ра ци о нал ног раз ло га (ет нич ког пре све га) био 
укљу чен зна тан део Сре ма. Пра ва дра ма на ста ла је 1941. го ди не на па дом Хи-
тле ро ве Не мач ке на Кра ље ви ну Ју го сла ви ју, од но сно на Ср бе (као и Је вре је 
и Ро ме) у тој др жа ви. Ју го сло вен ска др жа ва је уни ште на, фор ми ра на је Не за-
ви сна Др жа ва Хр ват ска, ко ја је по ред тра ди ци о нал не Хр ват ске об у хва ти ла 

Ата нас Бо ца рић, Ве ли ка на род на скуп шти на у Но вом Са ду 25. но вем бра 1918.
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Сла во ни ју и Дал ма ци ју, Бо сну и Хер це го ви ну и вој во ђан ски Срем. Ге но цид на 
по ли ти ка НДХ усме ре на про тив Ср ба иза зва ла је и у Сре му по крет от по ра. 
Ко му ни стич ка ва ри јан та от по ра фа ши зму има ла је сре ди ште у Сре му, с об зи-
ром на то да је хр ват ски на ци зам (уста штво) про кла мо вао ан ти срп ски ге но-
цид ни прин цип: тре ћи ну Ср ба уби ти, тре ћи ну Ср ба про те ра ти, тре ћи ну 
Ср ба по ка то ли чи ти и пре тво ри ти у Хр ва те.

По бе да ко му ни стич ког ан ти фа ши зма (пре ци зни је: ан ти на ци зма и ан ти-
у ста штва НДХ) до ве ла је до фе де ра ли за ци је тро на ци о нал не Кра ље ви не 
Ју го сла ви је, ства ра њем шест ре пу бли ка, од ко јих је Бо сна и Хер це го ви на 
је ди на би ла тро на ци о нал на, и Ср би ја, у чи јим гра ни ца ма су обра зо ва не две 
по кра ји не, вој во ђан ска и ко сов ско-ме то хиј ска. Да су ва жи ли исти ар ши ни 
за све ре пу бли ке, та кве по кра ји не су мо ра ле би ти фор ми ра не не са мо у Ср би-
ји већ и у Хр ват ској и у Ма ке до ни ји.

Во ђа ју го сло вен ских ко му ни ста Јо сип Броз Ти то пре ко Ми ло ва на Ђи-
ла са ис по сло вао је да по сле Дру гог свет ског ра та 1945. го ди не вој во ђан ска, 
од но сно срп ска Ба ра ња при пад не фе де рал ној Хр ват ској. Ни шта чуд но: сви смо 
у Ју го сла ви ји, а фе де рал не гра ни це су са мо ша ра на мер ме ру. Но, ка да је до-
шло до раз би ја ња Ју го сла ви је 90-их го ди на 20. ве ка, та да је тзв. ме ђу на род на 
за јед ни ца, у ко јој су до ми ни ра ли срп ски са ве зни ци и про тив ни ци из Пр вог 
свет ског ра та, Бро зо ве гра ни це по твр ди ли као не про ме њи ве, а Вил со но ва 
на че ла о са мо о пре де ље њу на ро да све ла на на че ло о са мо о пре де ље њу и от це-
пље њу ре пу бли ка Фе де ра ци је. У да љем раз во ју до га ђа ја, За пад је под ста као 
и омо гу ћио от це пље ње и по кра ји не Ко со во од ре пу бли кан ске Ср би је. У пла-
ну је (би ло?) и от це пље ње ау то ном не Вој во ди не.

Ме ђу тим, на под руч ју да на шње Ау то ном не По кра ји не Вој во ди не, да кле 
у Сре му, Ба на ту и Бач кој, ве ћи ни Ср ба, а они су дво тре ћин ска ве ћи на ста нов-
ни штва, ни на па мет не па да иде ја о се па ра ци ји од Ср би је. Оно што је из гла-
са но 1918. го ди не на Но во сад ској скуп шти ни оста је трај но обе леж је срп ства 
и сло вен ства на не ка да шњем под руч ју Срп ске вој во ди не. Оно је мо ра ло би ти 
по твр ђе но и на ко му ни стич кој скуп шти ни „свих на ро да Вој во ди не” 1945, с 
тим да је наш део Ба ра ње пре пу штен фе де рал ној Хр ват ској без ика квог из-
ја шња ва ња ње них ста нов ни ка.

Уру ша ва њу срп ства у рас па да ју ћој Ју го сла ви ји су прот ста ви ли су се 
Но во са ђа ни и оста ли Вој во ђа ни то ком тзв. ан ти би ро крат ске ре во лу ци је 1988. 
го ди не. Фор си ра на др жав ност Вој во ди не све де на је на ау то но ми ју це ле по-
пу ла ци је По кра ји не у окви ру др жа ве Ср би је. Инер ци ја и да ље тра је.

По у ке из 1918. по сто је. Сво је пра во на са мо о пре де ље ње Ср би су ис ко ри-
сти ли на де мо крат ски на чин и уз по др шку оста лих сло вен ских на ци о нал но сти. 
Обез бе ди ли су пра ва не сло вен ских на ро да. Сво ју срп ску др жа во твор ну иде ју 
ни су под ре ди ли ни ве ли ко др жа вљу ни ју го сло вен ству. Укло пи ли су сво је 
зах те ве у ва же ће ме ђу на род но пра во. Про ши ри ли су пра во гла са на све од-
ра сло ста нов ни штво, да кле и же не. Но во ство ре на Кра ље ви на СХС ни је сле-
ди ла вој во ђан ски при мер и пра во же на је об но вље но тек по сле 27 го ди на у 
но вој фе де рал ној Ју го сла ви ји.

Но во сад ска скуп шти на је омо гу ћи ла да Ср би ма и Сло ве ни ма бу де до бро, 
а да не срп ским и не сло вен ским на ро ди ма не бу де ло ше. Зна ли су шта зна чи 
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би ти дис кри ми ни сан и за то су се за ло жи ли за пра во но вих ма њи на, а прет-
ход но вла да ју ћих на ро да. Зна ли су да је те за о „тро пле ме ном на ро ду” са мо 
те за, не и чи ње ни ца. Вред но сни си стем по сла ни ка Но во сад ске скуп шти не, 
уте ме љен на про шло сти, био је окре нут бу дућ но сти. Под не те жр тве ни су 
би ле али би за осве ту, већ основ за прав ду. А прав де је за Ср бе пре то га би ло 
ма ло и сто га не чу ди што је срп ска хим на Бо же прав де на ста ла баш у Бач кој.

Да би се раз у ме ла 1918, тре ба нај пре по зна ва ти чи ње ни це, а оне су за-
бо ра вље не, по ти ски ва не и зло на ме р но ту ма че не. Нај пре за рад „ин те грал ног 
ју го сло вен ства”, а по том и „брат ства и је дин ства”.

Сто го ди шњи ца је до бар по вод да се о све му још јед ном раз ми сли.

UNI REA RE GI U NI LOR VO I VO DI NE NE CU SER BIA

Dra go Nje go van

Re zu mat

În urmă cu o sută de ani a avut loc la No vi Sad Ma rea Adu na re Naţională a Sârbilorn 
şi a ce lor lalţi sla vi din Ba nat, Bač ka şi Ba ra nja, la ca re s-a hotărât de sprin de rea ace stor te ri-
to rii de Au stro-Un ga ria, sta bi li rea no i lor gra niţe ca re urmează să fie “tra sa te de re pre zen tanţii  
An tan tei din Bal ca ni” şi uni rea cu Re ga tul Ser bi ei.

Ac ti vi ta tea politică a sârbilor şi a ce lor lalţi sla vi a început înaintea tre ce rii vic to ri-
o a se pe ste Sa va şi Dunăre a ar ma tei sârbe, din ca re făceau par te şi fo ar te mulţi vo lun ta ri 
din afa ra vec hi lor ho ta re, aşa că pre lu a rea pu te rii în oraşele che ie pre cum No vi Sad sau 
Be cic he re cul Ma re (astăzi Zre nja nin) a fost realizată într-un timp ex trem de scu rt. 

La întrunirea no u lui par la ment din 25 no i em brie 1918, ca re a avut loc la sa la Grand 
a ho te lu lui Mayer din No vi Sad, au fost pre zenţi 757 de de pu taţi din 211 localităţi: 587 de 
sârbi, plus 85 de re pre zen tanţi ai bu ni evţilor, 62 ai slo va ci lor, 21 ai ru si ni lor, 3 ai şocţilor, 
2 ai croaţilor, 6 ai ger ma ni lor şi 1 mag hi ar. La acesată adu na re a fost ex pri mată şi do rinţa 
tu tu ror sla vi lor de a se uni într-un sin gur re gat, con dus de re ge le Pe tru şi di na stia sa. Po-
po a re lor de ori gi ne non-slavă din noul re gat li s-au ga ran tat to a te drep tu ri le cetăţeneşti 
în schim bul loialităţii. To tuşi, mul te pro ble me au rămas ne re zol va te în to ta li ta te, ca de 
exem plu gra niţa geografică din tre Croaţia şi Ser bia. Acest luc ru a avut con se cinţe tra gi-
ce în anii 1941 şi 1991. Po po rul sârb şi-a jert fit o par te din iden ti ta te şi te ri to riu pe al ta rul 
“iu go sla vi smu lui”, ce ea ce nu s-ar pu tea spu ne şi de spre ce le lal te po po a re ca re au stat la 
ba za con sti tu rii Iu go sla vi ei. Cen te na rul uni rii Vo i vo di nei cu Ser bia e po a te cel fa vo ra bil 
mo ment de re flecţie  asu pra eve ni men te lor din tre cut. 

THE UNI FI CA TION OF THE VOJ VO DI NIAN RE GI ONS TO SER BIA 

Dra go Nje go van

Sum mary

One hun dred years ago, the Gre at Na ti o nal As sembly of Serbs and ot her Slavs from 
Ba nat, Bač ka and Ba ra nja to ok pla ce in No vi Sad, whe re the par ti ci pants de ci ded the 
de tac hment of the se ter ri to ri es from Au stria-Hun gary and the ir uni fi ca tion with the King dom 
of Ser bia, on ce the new fron ti ers wo uld be „tra ced by the re pre sen ta ti ves of the En ten te 
in the Bal kans”.
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Po li ti cal ac ti vi ti es of Serbs and ot her Slavs had be gun be fo re the cros sing of ri vers 
Sa va and Da nu be by the advan cing Ser bian Army, which com pri sed nu me ro us vo lun te ers 
out si de the old bor ders of Ser bia – a ci r cum stan ce that fa ci li ta ted a swift ta king over of 
po wer in key towns li ke No vi Sad and Ve li ki Beč ke rek (now Zre nja nin). 

At the as sembly of the new Par li a ment, which to ok pla ce on the 25th of No vem ber 
1918 in the Grand hall of the Meyer ho tel in No vi Sad, 757 de pu ti es from 211 pla ces we re 
pre sent: 581 Serbs, as well as 85 re pre sen ta ti ves of Bu njev ci, 62 of Slo vaks, 21 of Rut he ni ans, 
3 of the Šok ci, 2 of Cro ats, 6 of Ger mans and 1 Hun ga rian. At this as sembly the wish of 
all Slavs to be uni ted in a sin gle king dom led by Pe ter I and his dynasty was ex pres sed. 
For pe o ples of non-Sla vic ori gin, all ci vic rights we re gu a ran teed in ex chan ge for the ir 
loyalty to the ir new co un try. Many pro blems re ma i ned un set tled, such as that of the 
ge o grap hic bo un dary bet we en Cro a tia and Ser bia, which wo uld ha ve tra gic con se qu en ces 
in 1941 and 1991. Ser bian pe o ple sac ri fi ced part of its iden tity and of its ter ri tory on the 
al tar of “yugo sla vism”, whi le the sa me can not not be sta ted for ot her pa r ti ci pant pe o ples 
in the cre a tion of Yugo sla via. The cen te nary of the union of Voj vo di na with Ser bia might 
per haps be the most fa vo u ra ble mo ment for re flec tion on the se events from the past.
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Д у ш а н  Ј .  П о п о в
Д е ј а н  П о п о в

НАЋ ВА ЛА У ТО КУ ВЕ ЛИ КОГ РА ТА И  
НЕ ПО СРЕД НО ПО СЛЕ ЊЕ ГА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се кроз при мер по мо ри шког се ла Наћ ва ле, ве ћин ски 
на се ље не Ср би ма, го во ри о при ли ка ма, људ ском до при но су и по сле ди ца ма Ве ли ког 
ра та: о мо би ли са ним се ља ци ма, до бро вољ ци ма (из се ла или по врат ни ка из пре-
ко мор ских зе ма ља), по ги ну ли ма, вој ни ци ма од ли ко ва ним за рат не за слу ге. По 
за вр шет ку ра та, Наћ ва ла је има ла пред став ни ке на Ве ли кој на род ној скуп шти ни 
у Но вом Са ду, ко ји су по др жа ли иде ју при па ја ња Ба на та ма тич ној др жа ви. У кон тек-
сту по ли тич ко-ге о граф ске по де ле Ба на та, Наћ ва лу и око ли ну је по се ти ла аме рич-
ка вој на ми си ја да би се на те ре ну уве ри ла о ет нич кој струк ту ри овог под не бља. 
По то ме је и Наћ ва ла оста ла за пи са на у ана ли ма Ве ли ког ра та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ве ли ки рат, Наћ ва ла, По мо риш је, до бро вољ ци, аме рич ка 
вој на ми си ја.

Увод

По мо ри шко се ло Наћ ва ла1 (рум. Sa tu Ma re), да нас у Арад ској жу па ни ји 
у Ру му ни ји, као и дру га на се ља у По мо риш ју то ком ве ко ва сво га по сто ја ња 
би ла је ве чи ти вој ни „из вор”, ме сто из ко јег су љу ди уче ство ва ли (по нај ви ше 
си лом не го ми лом) у ра зним ра то ви ма и во је ва њи ма ко ја су та да шњи вла сто-
др шци во ди ли за рад сво јих ин те ре са. На ши су се ља ци, у ве ћи ни слу ча је ва, 
би ли „то пов ско ме со”, уче ству ју ћи као обич ни вој ни ци, од но сно, ка ко је у 
цр кве ним про то ко ли ма за пи са но, има ју ћи (при вре ме но) за ни ма ње – „сол-
дат”2. Исто вре ме но, ско ро да и не ма за пи са о то ме ко је, ка да и где по ги нуо 
на ра ти шти ма ши ром Евро пе то ком XIX сто ле ћа. Тек на кон Пр вог свет ског 
ра та по ја ви ле су се ин фор ма ци је о рат ним по ги ну ли ма из ре до ва Наћ во ла ца. 
Не ма сум ње да су вој не вла сти сла ле зва нич не оба ве сти по ро ди ца ма на стра-

1 Од ра зних на зи ва ме ста, нај че шће пи са них стра ном гра фи јом, опре де ли ли смо се за об лик 
Наћ ва ла, по што је нај бли жи исто риј ским бе ле же њи ма срп ском гра фи јом по чев од 1666. го ди не 
и вр ло бли зак са да шњем на род ном из го во ру; ина че, сре ћу се и ва ри јан те: Наћ во ла, Наћ фа ла, 
Наћ фо ла; та ко ђе и Нађ фа ла, Нађ фо ла.

2 Из пре гле да них до ку ме на та не про из ла зи да је не ки вој ник из Наћ ва ле уз на пре до вао у 
вој нич кој слу жби и по стао ни жи или ви ши офи цир.
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да лих, али се та до ку мен та ни су са чу ва ла. Би ло је и оних срећ ни је суд би не, 
ко ји су се жи ви вра ти ли сво ме до му и ог њи шту, са ма ње или ви ше на ру ше ним 
здра вљем. 3

Суд би на Наћ во ла ца у то ку Ве ли ког вра та и не по сред но по сле ње га може 
се уоп шти ти и на оста ла на се ља са срп ским ста нов ни штвом у По мо риш ју 
и Ба на ту. Свр ха ово га ра да је да, кроз из ве сне по дат ке ко ји се од но се на Наћ-
ва лу, пру же што вер ни ју сли ку на ше га се ла у рат ном и по сле рат ном пе ри о ду.

Наћ вол ци по ги ну ли у Ве ли ком ра ту

Шту ре и нај че шће нуз гред не по дат ке у ве зи са рат ним жр тва ма на ла-
зи мо на стра ни ца ма цр кве них ма тич них књи га кр ште них или умр лих (у 
на став ку тек ста: МКВ, МКУ), и то за ви сно и од рев но сти та да шњих све ште-
ни ка, од но сно ин фор ма ци ја ко ји ма су рас по ла га ли. У ру бри ци „При мед бе” 
(где се, у МКУ, обич но на во ди узрок смр ти), обич но је за пи си ва но са мо да 
је до тич ни по ги нуо у ра ту, без ика квих до дат них по да та ка о ком је ра ту реч, 
ме сту по ги би је итд.4 

По ма ло за чу ђу ју ћа је сте и чи ње ни ца да се ни ти у за пи сни ци ма са сед-
ни ца Цр кве ног од бо ра од 1914. до 1918. го ди не, ни ти у за пи сни ци ма По ли тич-
ке оп шти не у Наћ ва ли, од 1917. до 1919. не по ја вљу ју знат ни је ин фор ма ци је 
у ве зи са рат ним до га ђа ји ма у том пе ри о ду. Све је из гле да ло као да се то ни је 
ти ца ло ни цр кве не, а ни по ли тич ке оп шти не, већ да је то ис кљу чи во би ла 
бри га по ро ди ца чи ји су чла но ви уче ство ва ли на рат ним бо ји шти ма. За све 
оста ле, рат, ко ји се до ду ше од ви јао да ле ко од ових кра је ва, био је са мо ну жно 
зло ко је ни је бит ни је по ре ме ти ло се о ски ток до га ђа ја. 

У Пр вом свет ском ра ту (или, ка ко су га још на зи ва ли, у Ве ли ком ра ту) 
чи ни се да су пр ви вој ни ци Наћ вол ци по ги ну ли већ по чет ком 1915. го ди не. 
По да так про из ла зи из за пи сни ка са пр ве ре дов не сед ни це Цр кве ног од бо ра 
одр жа не 13/26. ја ну а ра 1915. го ди не. На пи та ње: „Ка ко да се по сту па при ли-
ком уби је них на ших вој ни ка у по гле ду зво ња ве?”, ре ше но је: „Кад се зва-
нич но из ве сти да је ко ји од на ших вој ни ка уби јен, ду жна је цр кве на оп ћи на 
ба да ва гла си ти и два да на зво ни ти.” 5 

На кон ра та, ме шта ни су се оду жи ли сво јим па лим си но ви ма. У Наћ ва ли 
је 11. но вем бра 1923. го ди не осно ва но Срп ско ма те рин ско удру же ње, на ини-
ци ја ти ву ме сног ад ми ни стра то ра па ро хи је је ро мо на ха Вик то ра (Љу би чи ћа) 
и под пред сед ни штвом Ђу лин ке Ср бо ва нов. У низ ак ци ја ко је је удру же ње 
пред у зе ло тих го ди на убра ја се и по ди за ње, у цр кве ној пор ти, кр ста-спо ме-

3 Уз људ ски до при нос, на ша су на се ља у Ве ли ком ра ту би ла укљу че на у др жав ним кам па ња ма 
при ку пља ња рат них зај мо ва, од но сно ре кви ри ра ња цр кве них зво на за по тре бе ау стро у гар ске вој ске.

4 Ме ђу пр вим за пи си ма та кве вр сте, у Ма тич ној књи зи умр лих за 1870. го ди ну на и шли смо 
на то да је Жи ва Ер де љан, ина че Осто јин, зе мље де лац, у сво јој 32. го ди ни, „као сол дат за вре ме 
ра та пле зи ран (ра њен), од че га је умро 4. ју на 1870. го ди не. Жи вео [је у браку] 9 год”. Су де ћи по 
го ди на ма, мо гу ће да је уче ство вао у Ау стриј ско-пру ском ра ту 1866. го ди не. Ар хив Пра во слав не 
срп ске цр кве не оп шти не у Наћ ва ли (у на став ку: АП СЦОН), МКУ (1853–1895), упис бр. 26/1870.

5 АП СЦОН, За пи сник Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Те ме шнађ фа ли (1915–1921), 
бр. 4 ех 1915, стр. 2.
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ни ка па лим хе ро ји ма у Ве ли ком ра ту. Спо ме ник је осве ћен 8. ав гу ста 1924. 
го ди не, а из ра ђен је уз фи нан сиј ску по моћ ме шта на, као и Наћ во ла ца из 
Аме ри ке.6 Текст на спо ме ни ку гла си:

Срп ско Матер[инско] удру же ње Сво јој де ци па лој у ра ту 1914 – 1918.
Ра би Бо жи ји
[следе имена]

Ра ди пот пу ни је сли ке о рат ним жр тва ма из ре да Наћ во ла ца, у на став ку 
до но си мо спи сак њи хо вих име на – она ко ка ко се по ја вљу ју на спо ме ни ку, а 
до пи су је мо го ди ну ро ђе ња, име на ро ди те ља, за ни ма ње, брач но ста ње и број 
де це (ако је слу чај). По да ци су пре у зе ти из од го ва ра ју ћих ма тич них про то ко ла.

Р.
бр.

Име и пре зи ме  
по ги ну лог 

Год. 
рођ. Именародитеља

Занимање
погинулог/
илиродитеља

Брачно
стање

/бројдеце

1. Сте ван Ср бо ва нов 1859. Аврам и Мир на Ста мо ран же лер 
(бе зе мљаш) оже њен / 4 

2. Бран ко Пет ков 1881. Ге ор ги је (Ла за) и Кри сти на 
Пет ков зе мље де ла ц о же њен / 5 

3. Све то зар Ста мо ран 1877. Иса  и Ма ри ја (Ма ца) 
Ста мо ран зе мље де ла ц о же њен / 4 

4. Ђу ри ца Сре дин 1877. Да мјан (Да ма) и Љу би ца 
Сре дин над ни ча р о же њен / 7 

5. Се ку ла Ста мо ран 1891. Пе ра и Ека те ри на Ста мо ран
6. Ђо ка Са бљић / над ни чар

7. Вла да Бол каш 1891. Ни ко лај Бол каш и Да ни ца 
Ма рин вој ник7 оже њен / 1 

8. Сте ва Ро кић 1882. Ку зман и Ми ли на Ро кин над ни ча р о же њен / 2
9. Ми ли вој Ма рић 1881. Ва са и Ка та Ма рић / па сти р о же њен / 2

10. Про ка Роц ков 1881. Све то зар и Ми лој ка 
Роц ков над ни ча р о же њен / 7 

11. Ђу ри ца Мар ја нов 1885. Жив ко и Ју ди та Мар ја нов / др во де ла ц о же њен / 1 
12. Ми ша Де јак 1884. Ју ли ја на Де ја ко вић

13. До бро мир Мак си мо вић 1898. Ђу ра и Па у ли на 
Мак си мо вић / над ни чар

14. Ми лу тин Вен ков 1894. Вла да и Ан ђе ли на Вен ков /зе мље де лац
15. Ђу ра Јо ва но ви ћ о же њен / 1 

16. Сте ва Јо ва но вић 1891. Ау рел Јо ва но вић и Ка ти ца 
Бар бу / дол маш

17. До бро мир Ћи рић 1890. Кра ни слав и Је ле на Ђи рић /зе мље де ла ц о же њен / 1 
18. Та ца Вул пин 1895. Ми ха ил и Ма ри на Вул пин /зе мље де лац

6 Гла сник, Те ми швар, год. III, бр. 18, 1. 9. 1924, стр. 141. 
7 Пре ми нуо је у сво јој 24. го ди ни, као цар ско-кра љев ски вој ник, у Арад ској вој ној бол ни ци, 

од пу шча не ра не 26. 12. 1914. / 8. 1. 1915. Са хра њен је на Вој ном гро бљу у Ара ду. Сте ван Бу гар ски, 
(С)По ме ник Сло ве на вој ни ка, за ро бље ни ка и ин тер ни ра ца умр лих на са да њој те ри то ри ји Ру му
ни је 1914–1918, Но ви Сад 2014, стр. 402–403.
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19. Та нац ко Ра јак 1893. Ра до ван Ра јак и Је ле на /зе мље де лац
20. Јо ва Ста мо ран 1892. Са ва и Ма ри ја Ста мо ран /зе мље де лац
21. Жи ва Ка чик 1897. Ан дри ја и Дра га Ка чик /зе мље де лац
22. Ле ца Бол каш 1895. Ни ко лај и Да ни ца Бол каш / др во де љац
23. Ми ли вој Чо бан 1897. Јо ван и Пер си да Чо бан
24. Је зди мир Ве љин 1889. Ра во си ја и Ка ти ца Ве љин / над ни чар

25. Ми ша Не врен чан 1885. Ди ми три је и Дра ги ња Не-
врен чан /зе мље де лац

26. Че до мир Јан ков 1898. Жив ко и Ма ри на Јан ков / чо бан
27. Ђу ри ца Бор кић
28. Ар ка ди ја Пет ков 1886. Жи ва и Ак се ни ја Пет ков зе мље де ла ц о же њен / 6 
29. Ми лу тин Јо ва но вић 1893. Љуб ко и Мил ка Јо ва но вић /зе мље де лац
30. На ца Јор гић
31. Лу ка Тр ла јин 1888. Ла зар и Ма кра Тр ла јин / па стир

32. Ге ор ги је Ма рин8 1888. Јо ван и Ма ри ја Ма рин / пла јаш

При ме ћу је се да су то ве-
ћи ном би ли зе мљо рад ни ци 
ко ји су об ра ђи ва ли сво ју или 
ту ђу зе мљу (као над ни ча ри), 
па сти ри или дол ма ши, ве ћи на 
њих са по не ко ли ко де це код 
ку ће. На рав но да, услед не по-
вољ них здрав стве них усло ва 
у то до ба, ни су сва де ца оста ла 
у жи во ту, али је чи ње ни ца да 
су мно га де ца по за вр шет ку 
рата оста ла рат на си ро чад.

8 Ње го во име се не по ја вљу је на спо ме ни ку па лим бор ци ма у цр кве ној пор ти. Ве ро ват но 
да су се, у вре ме по ди за ња спо ме ни ка, чла но ви ње го ве по ро ди це исе ли ли из Наћ ва ле.

Крст-спо ме ник па лим бор ци ма у пор ти  
наћ вал ске цр кве



141

До бро вољ ци из пре ко мо р ских зе ма ља

У то ку бор би у Пр вом свет ском ра ту, мно ги Ср би, еко ном ски исе ље ни-
ци у пре ко мо р ским зе мља ма, при ја ви ли су се као до бр о вољ ци и при спе ли 
у Ср би ју да по мог ну у од бра ни сво је по стој би не. Ме ђу њи ма би ло је и до ста 
Вој во ђа на, а на пр вом ме сту би ли су Ср би Ба на ћа ни, ко ји су, ма да ни су ни-
ка да при па да ли Кра ље ви ни Ср би ји, зду шно ста ли уз сво ју бра ћу. Сход но 
по је ди ним ау то ри ма, ве о ма је те шко утвр ди ти ко ли ко је до бро во ља ца уче-
ство ва ло у осло бо ди лач ким ра то ви ма Ср би је, а још су ма ње мо гућ но сти да 
се са зна ју њи хо ва име на. Пре ма то ме, не мо же мо до зна ти ни име на Ср ба, 
по ре клом из Наћ ва ле, ко ји су као до бро вољ ци из Аме ри ке уче ство ва ли у 
Ве ли ком ра ту. 

Ме ђу тим, у ра ду о срп ским до бро вољ ци ма из Ба на та, у ко јем је дат 
спи сак Ба на ћа на ко ји су из Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва при спе ли на 
Со лун ски фронт од по чет ка фе бру а ра 1917. до кра ја ок то бра 1918. го ди не, 
на и ла зи мо упис: Мар ја но вић, Ле шко Жив ков, р. 1883, Нађ во ла, зе мљо рад ник.9 
Пре зи ме је по ср бље но, по што у Наћ ва ли ни је по сто ја ла та ква по ро ди ца са 
су фик сом -ић, већ са мо Мар ја нов. Што се име на ти че, чи ни се да је оно аме-
ри ка ни зо ва но (јер је не ко вре ме бо ра вио у САД), па је од Ма ле шко пре тво рен 
у Ле шко, што је бли же аме рич ким име ни ма. Ни по да так о го ди ни ро ђе ња 
ни је са свим та чан. Ме ђу тим, реч је, сва ка ко, о осо би ро ђе ној у Наћ ва ли 8. 4. 
1885, као Ма ле шко Мар ја нов, од оца Жив ка и мај ке Ју ди те.10 Истог да на ро-
ђен је и Ма ле шков брат бли за нац, Ђу ри ца.11 У МКУ је код Ма ле шка (Ле шка, 
сход но аме рич ким до ку мен ти ма) олов ком (ка сни је, мо гу ће при са ста вља њу 
До мов ног про то ко ла) при до да та на по ме на „од се лио се”, а код Ђу ри це је до-
пи са но „умро у ра ту 1914–1918”. Име Ђу ри це Мар ја но ва, ко ји је остао да 
жи ви у Наћ ва ли, а ка сни је био мо би ли сан и по ги нуо у ра ту, укле са но је на 
спо ме ни ку па лим Наћ вол ци ма, у пор ти цр кве. Про из ла зи да су оба бра та 
бли зан ца Мар ја но ва ра то ва ла, и то у два раз ли чи та та бо ра: Ма ле шко, до-
шав ши из САД – на Со лун ском фрон ту, а Ђу ри ца – у ау стро у га р ској вој сци 
и по ги нуо је на фрон ту (не зна се ком)! 

Рат на од ли ко ва ња

У то ку Ве ли ког ра та, мо би ли са ни Ба на ћа ни (а ме ђу њи ма и број ни Наћ-
вол ци) по сла ти су у рат про тив Ру си је, ве ћи ном на фронт у Га ли ци ји (да нас 
област на ју гу Пољ ске и де ли мич но запад не Укра ји не), где су се во ди ле 
те шке бор бе из ме ђу ау стро у гар ске и ру ске вој ске. Ру си ја је сеп тем бра 1914. 
по ра зи ла ау стро у гар ску вој ску код гра да Лем бер га и за у зе ла део Га ли ци је, 
па су мно ги Ср би би ли или за ро бље ни или су се пре да ли Ру си ма. Ка сни је, у 
ле то 1915. го ди не, не ки од тих Ср ба за ро бље ни ка фор ми ра ли су Пр ву срп ску 

9 Или ја Пе тро вић, Срп ски до бро вољ ци из ру мун ског Ба на та 1912–1918, „Те ми швар ски 
збо р ник”, 4, Но ви Сад 2006, стр. 215.

10 АП СЦОН, МКК (1853–1895), упис бр. 13/1883.
11 Исто, упис бр. 14/1883.
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до бро во љач ку ди ви зи ју, ко ја је уче ство ва ла, уз огром не гу бит ке, у рат ним 
опе ра ци ја ма на до бру џан ском ру мун ском фрон ту у пе ри о ду од 24. ав гу ста 
до 12. ок то бра 1916.12 У са став ове ди ви зи је при ја ви ли су се и за ро бље ни ци 
ро дом из Ба на та. За рат не за слу ге, не ки од вој ни ка и офи ци ра на гра ђе ни су 
ви со ким вој ним срп ским, ру ским и ру мун ским од ли ко ва њи ма, а ме ђу њи ма 
про на шли смо и јед ног Наћ вол ца. 

Сте ван Ђу кић (Ма на стир Без дин, 28. 12. 1892. – Наћ ва ла, 6. 3. 1959.13), 
као и дру ги Ба на ћа ни, на кон де зер ти ра ња из ау стро у гар ске вој ске, уче ство-
вао је као до бр о во љац у Пр вој срп ској до бро во љач кој ди ви зи ји на фрон ту у 
До бру џи. Слу жио је у Тре ћем пе ша диј ском пу ку као вод ник. За рат не за слу-
ге, од лу ком ру мун ског кра ља Фер ди нан да Пр вог, од ли ко ван је Ме да љом рат не 
„Вој не ча сти” пр вог ре да (Me da lia „Vir tu tea Militară” de războiu, Cla sa I-a).14 У 
истом ра ду се на во ди да су, за рат не за слу ге, срп ске до бро вољ це од ли ко ва ли 
и Вр хов ни штаб срп ске вој ске и Срп ска кра љев ска вла да и то Ка ра ђор ђе вом 
Злат ном, од но сно Сре бр ном зве здом, као и Злат ном, од но сно Сре бр ном ме да-
љом за хра брост. Нај ве ро ват ни је да је и Сте ван Ђу кић био ме ђу од ли ко ва ни-
ма, јер је у ње го вој по ро ди ци оста ла успо ме на на то од ли ко ва ње. На жа лост, 
због смут них вре ме на ко ја су усле ди ла на кон Дру гог свет ског ра та, из стра ха 
од не же ље них по сле ди ца, по ро ди ца ни је са чу ва ла до ку мент о том од ли ко ва-
њу, та ко да ни смо би ли у мо гућ но сти да утвр ди мо тач но о ком је од ли ко ва њу 
реч. Ујед но, до са да ни смо има ли при сту па ни спи ску оних ко је је од ли ко-
ва ла срп ска стра на.15 

За ро бље ни ка из ре до ва Наћ во ла ца би ло је на свим фрон то ви ма где су 
се од ви ја ле бор бе. Нај су ро ви је за ро бље ни штво (због кли мат ских усло ва) 
би ло је на ру ском фрон ту, ка да су за ро бље ни ци по сла ти у Си бир, где су, по 
ве о ма ја кој зи ми, би ли при мо ра ни на на по ран фи зич ки рад. Ма да су се не ки 
од тих за ро бље ни ка вра ти ли сво јим ку ћа ма по за вр шет ку ра та, њи хо во здрав-
стве но ста ње је би ло озбиљ но на ру ше но. Та кав је слу чај Иси до ра Ми ли во ја 
Ста мо ра на (Наћ ва ла 25. 9. 1895. – Наћ ва ла, 15. 7. 1930.16), ко ји је из ве сно вре ме 
про вео у за ро бље ни штву, ра де ћи у руд ни ку, не где у Си би ру. Та мо је обо лео 
од ту бер ку ло зе. Ста но вао је у ку ћи са са да шњим бро јем 160.

У бо љим усло ви ма те кло је за ро бље ни штво и бо ло ва ње вој ни ка ау стро-
у гар ске вој ске са ита ли јан ског фрон та.17 При ме ра ра ди, Вла ди мир По пов 
(Наћ ва ла, 5. 5. 1895. – Наћ ва ла, 12. 4. 1973.18), ра њен на за пад ном ра ти шту, 
по слат је на ле че ње у рат ну бол ни цу у Ин збру ку. У се лу је ста но вао у ку ћи 
са бро јем 145. 

12 Ми о драг Ми лин, Срп ски до бро вољ ци на ру мун ском фрон ту у је сен 1916. го ди не, „Те ми-
швар ски збо р ник”, 7, Но ви Сад 2014, стр. 149–187.

13 АП СЦОН, МКУ (1918–1970), упис бр. 3/1959.
14 М. Ми лин, нав. де ло, стр. 175. По што је спи сак од ли ко ва них офи ци ра и вој ни ка у ори ги-

на лу на фран цу ском, при пи са њу пре зи ме на Сте ва на Ђу ки ћа при кра ла се слов на гре шка (Аjoukitch 
уме сто Djo u kitch).

15 Не ћак ње го вог бра та, инж. Ве се лин Ђу кић, твр ди да је, као пот по руч ник, за рат не за слу-
ге (у Пр вом свет ском ра ту) Сте ван Ђу кић од ли ко ван и Ка ра ђор ђе вим кр стом, ме ђу тим о то ме 
ни смо про на шли ни ка кве зва нич не по дат ке. 

16 АП СЦОН, МКК (1853–1895), упис бр. 41/1895. и МКУ (1918–1970), упис бр. 7/1930.
17 Упор. Szta noj András /An drei Sta no i ev, Napló / Jur nal 1915–1921, Bu cu reșt, 2008. 
18 АП СЦОН, МКК (1853–1895), упис бр. 10/1892. и МКУ (1970– ), упис бр. 7/1973.
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У за пи сни ку са од бор ских сед ни ца Пра во слав не срп ске цр кве не оп-
шти не од 7. но вем бра 1926.19 на и шли смо на по да так да су та да шњи чла но ви 
Цр кве но-школ ског управ ног од бо ра Ми лан (Ми ја) Ср бо ван и То ша Стој ков 
у пе ри о ду 1916–1918. „ве ћим де лом би ли у ра ту”, али се не на во ди на ком 
фрон ту. У по ро дич ној ар хи ви инж. Ср бо љу ба Ср бо ва на на ла зи се фо то гра-
фи ја ње го вог пра де де Ми ла на (Ми је) Ср бо ва на (Наћ ва ла, 11. 10. 1869. – Наћ-
ва ла, 30. 12. 1951.20) као рат ног ве те ра на, са ор де ном на гру ди ма, на чи јој је 
пра во у га о ној лен ти пред ста вље на срп ска за ста ва, са кра љев ском кру ном на 
сре ди ни. Ни смо пре ци зно мо гли утвр ди ти о ка квом се ор де њу ра ди и у ком 
га је ра ту он за до био (да ли у бал кан ским ра то ви ма или у Ве ли ком ра ту). 
Ста но вао је у ку ћи са (та да шњим) бро јем 146. 

По слан ство у Но ви Сад

На кон за вр шет ка Пр вог свет ског ра та усле ди ли су те шки ми ров ни пре-
го во ри, у ко ји ма је сва ка за ра ће на стра на на сто ја ва ла да про ђе што бо ље. Нај-
круп ни ја по сле ди ца ра та за Ау стро у гар ску ца ре ви ну би ла је та што се она 

19 АП СЦОН, За пи сник скуп шти на Цр кве но-школ ског од бо ра при Срп ској цр кве ној оп шти ни 
у Наћ ва ли (1926–1934), бр. 1 / 7. 11. 1926, стр. 101–102.

20 АП СЦОН, МКК (1853–1895), упис бр. 47/1869. и МКУ (1918–1970), упис бр. 15/1951.

Наћ вол ци у ау стро у гар ској вој сци: Јо ва Во шти нар  
(ле во) и Иси дор Ми ли вој Ста мо ран (де сно)

Рат ни ве те ран са ор де ном – Ми лан (Ми ја)  
Ср бо ван
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рас па ла у не ко ли ко но во фор ми ра них др жа ва или су не ки де ло ви бив ше 
ца ре ви не при до да ти по сто је ћим др жа ва ма. Ме ђу тим, у тој по де ли би ло је и 
не ко ли ко спо р них те ри то ри ја око ко јих се во дио пра ви „ди пло мат ски рат” 
– сва ка стра на те жи ла је да за се бе при до би је што ве ћи део тих те ри то ри ја. 
За нас је сва ка ко нај ин те ре сант ни је под руч је та ко зва ног исто риј ског Ба на та, 
то јест обла сти на ис то ку оме ђе не Кар па ти ма, а на се ве ру, за па ду и ју гу ре-
ка ма Мо ри шем, Ти сом и Ду на вом. Као ре ги ја од по себ ног ге о граф ског, еко-
ном ског и стра те шког зна ча ја за вре ме Ау стро у гар ске ца ре ви не, Ба нат је 
по стао ак ту е лан и због то га што су ту жи ве ле мно ге на ци о нал не ма њи не 
ко је су, и по ред при лич но склад ног су жи во та, ипак има ле и ди вер гент на 
стре мље ња. Она су би ла ве за на за бу ду ћу др жав ну при пад ност ове ре ги је, 
по што су чел ни ци не ких од број ни јих ма њи на сма тра ли да је упра во са да 
по во љан тре ну так за при по је ње сво јим ма тич ним др жа ва ма. То се од но си, 
у пр вом ре ду, на ру мун ску и срп ску ма њи ну из Ба на та, по што је њи ма су сед-
ство са сво јим ма тич ним др жа ва ма да ва ло до дат ну осно ву за та ква стре мље-
ња, док ма ђар ској ма њи ни из Ба на та ге о граф ско су сед ство са Ма ђар ском ни је 
би ло од ве ће ко ри сти, по што је Ма ђар ска из ра та иза шла као по бе ђе на стра-
на. Што се ти че не мач ке на ци о нал не ма њи не у Ба на ту (ко ја је про цен ту ал но 
об у хва та ла ви ше од че твр ти не ста нов ни штва), по што је ге о граф ски би ла 
уда ље на од ма тич не зе мље, за јед но са ма ђар ском ма њи ном нај ви ше се за ла-
га ла за ства ра ње и оп ста ја ње (ефе мер не, ка ко се ка сни је до ка за ло) та ко зва не 
Ба нат ске ре пу бли ке. Ма да је про кла мо ва на 31. ок то бра 1918, она је уки ну та 
већ 15. но вем бра 1918, при ли ком ула ска срп ске вој ске у Ба нат. Сва ка ко, ни јед-
на од број ни јих ба нат ских на ци о нал них ма њи на (Ма ђа ри, Нем ци, Ру му ни 
и Ср би) ни је по ка зи ва ла пре ви ше прак тич ног ин те ре со ва ња за ову др жав ну 
тво ре ви ну. Све су оне (осим Не ма ца, на рав но) има ле сво ју ви зи ју бу дућ но сти 
Ба на та, за сно ва ну на иде ји при са је ди ње ња са су сед ним ма тич ним др жа ва ма, 
а за то је сва ка има ла сво је спе ци фич не ар гу мен те, ко је је Ми ров на кон фе рен-
ци ја у Па ри зу ка сни је ви ше или ма ње узе ла у об зир. 

Пре го во ри око ре ша ва ња про бле ма Ба на та би ли су те шки и на пор ни, 
сва ка за ин те ре со ва на стра на има ла је сво је објек тив не и су бјек тив не ар гу-
мен те. Ма да је сви ма би ло ја сно да ко нач но ре ше ње не ће мно го во ди ти ра чу-
на о же љи ме сног ста нов ни штва, срп ска и ру мун ска ма њи на за ла га ле су се 
да пу тем уче шћа на ве ли ким на ци о нал ним ску по ви ма до ка жу да же ле да се 
при по је ма тич ним др жа ва ма. За ни мљи во је да су обе ве ли ке на род не скуп-
шти не (и срп ска и ру мун ска), у ко ји ма се (при вид но) ре ша ва ла и суд би на та-
ко зва ног исто риј ског Ба на та, одр жа не ван Ба на та: срп ска у Но вом Са ду, 25. 
но вем бра 1918, а ру мун ска у Ал ба Ју ли ји, 1. де цем бра исте го ди не. 

У то вре ме, ви ђе ни ји Ср би из Те ми шва ра (гра ђа ни, офи ци ри и све ште-
ни ци) са ста ли су се у Вла ди чан ском дво ру да би се до го во ри ли о ста ву ко ји 
би срп ска за јед ни ца за у зе ла пре ма са мо стал ној Ба нат ској ре пу бли ци. Иза бран 
је при вре ме ни од бор на зван Срп ско на род но ве ће (са ста вљен, због крат ко ће 
вре ме на, са мо од те ми швар ских Ср ба), са пре по ру ком да се у свим на шим 
се ли ма, у ко ји ма је жи вео знат ни ји број Ср ба, ор га ни зу ју слич ни ме сни на-
род ни од бо ри. У са став Срп ског на род ног ве ћа у Те ми шва ру укљу чен је и 
Ди ми три је (Ми та) Кра јо ван, по за ни ма њу тр го вац, за ду жен за те ми швар ски 
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ква рт Јо зе фин,21 а ко ји је кра јем XIX ве ка био тр го вац у Наћ ва ли, и ка сни је 
се пре се лио у Те ми швар. 

Сли чан од бор осно ван је и у Но вом Са ду, а ње гов глав ни за да так био 
је да ор га ни зу је Ве ли ку на род ну скуп шти ну Ба на та, Бач ке и Ба ра ње, ко ја је 
са зва на за 25. но вем бар 1918. го ди не. Из бор уче сни ка за Ве ли ку на род ну скуп-
шти ну у Но вом Са ду тре ба ло је да бу де оба вљен у скла ду са од лу ком Срп ског 
на род ног од бо ра у Но вом Са ду од 4/17. но вем бра 1918, сход но ко јој при пад-
ни ци Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Бач кој, Ба на ту и Ба ра њи тре ба 
да би ра ју по сла ни ке по сво јим оп шти на ма.22 Број по сла ни ка од ре ђи ван је на 
осно ву бро ја ду ша ре ги стро ва них у цр кве ним оп шти на ма. За сва ких хи ља ду 
ду ша би вао је иза бран по је дан по сла ник, а за сва ких на ред них ви ше од 500 
ду ша исто по је дан.23 

У за пи сни ци ма Пра во слав не срп ске цр кве не оп шти не у Наћ ва ли не ма 
ни ка квих на зна ка о фо р ми ра њу од го ва ра ју ћег на род ног од бо ра у Наћ ва ли 
то ком 1918. го ди не и о ње го вом са ста ву, ко ји би тре ба ло да од ре ди по сла ни ка 
за Ве ли ку на род ну скуп шти ну у Но вом Са ду. Ипак, на спи ску по сла ни ка из 
Наћ ва ле ко ји су до пу то ва ли у Но ви Сад на шли су се Са ва Ћо сић, та да шњи 
све ште ник, и Ми ли вој Пет ков, зе мљо рад ник.24, 25 У за пи сни ку Цр кве не оп шти-
не у Наћ ва ли из тог пе ри о да не ма ни ка квих на зна ка о њи хо вом на и ме но ва њу, 
као ни о њи хо вом уче шћу на Скуп шти ни. Ве ро ват но се сма тра ло да про блем 
од ре ђи ва ња по сла ни ка за Но ви Сад ни је те ма за раз ма тра ње на сед ни ца ма 
Цр кве ног од бо ра. Мо жда је то би ла од лу ка по сла ни ка Ср ба из по ли тич ке 
оп шти не, ма да је у то вре ме са став од бор ни ка по ли тич ке оп шти не био ме шо-
вит, где су Ср би ипак би ли у ве ћи ни (20), у од но су на Нем це (6). 

Аме рич ка де ле га ци ја у Наћ ва ли

По за вр шет ку Ве ли ког ра та, ја ну а ра 1919. у Па ри зу је за по че ла са ра дом 
Ми ров на кон фе рен ци ја чи ји је је дан од за да та ка, из ме ђу оста лог, био и по-
де ла те ри то ри ја на ста лих рас па дом Ау стро у гар ске им пе ри је. Ба нат, као 

21 Јо ва на Ка саш, При ли ке у Те ми шва ру кра јем 1918. го ди не и је дан не по зна ти до ку мент 
те ми швар ских Ср ба, „Ис тра жи ва ња”, 24, Но ви Сад 2013, стр. 393. 

22 Љу би во је Це ро вић, Ср би у Ара ду, Но ви Сад – Арад 2007, стр. 305.
23 Дра го Ње го ван, При са је ди ње ње Сре ма, Ба на та, Бач ке и Ба ра ње Ср би ји 1918, Но ви Сад 

2001, стр. 39–40. 
24 Ду шан По пов, Рас по ло же ње ме ђу Ср би ма у да на шњем ру мун ском де лу Ба на та у вре ме 

при са је ди ње ња Вој во ди не Ср би ји, „Те ми швар ски збо р ник”, 2, Но ви Сад 2008, стр. 114–115.
25 Са ва Ћо сић (Каћ, 9. 1. 1880. – Но ви Сад, 1920) за вр шио је Кар ло вач ку бо го сло ви ју. За ђа-

ко на и пре зви те ра ру ко по ло жен је 1905. го ди не. У Наћ ва ли је слу жио као ад ми ни стра тор па ро-
хи је (1905–1908) и па рох (1908–1919). При ли ком по вла че ња срп ске вој ске пре шао је у Кра љев ство 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у Но ви Сад, где је и пре ми нуо. (По да ци са же ти углав ном пре ма оно вре-
ме ним епар хиј ским гла си ли ма). Ми ли вој Пет ков „Пи на” (Наћ ва ла, 8. 5. 1879. – Наћ ва ла, 10. 5. 1951) 
по ти цао је из јед не од имућ ни јих срп ских по ро ди ца у ме сту. Ста но вао је у ку ћи са бро јем 143. Био 
је вр ло ак ти ван у дру штве но по ли тич ком жи во ту Ср ба у Наћ ва ли, нај пре као иза сла ник на Ве-
ли кој на род ној скуп шти ни у Но вом Са ду, али и на кон ра та, као члан, за тим пот пред сед ник (1926) 
и пред сед ник Цр кве ног од бо ра (1927–1928), од но сно као кнез по ли тич ке оп шти не (1926–1928). 
(По да ци са же ти пре ма ма тич ним књи га ма и иним из во ри ма).
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под руч је од из у зет ног при вред ног ин те ре са за све су сед не др жа ве, био је по-
себ на тач ка ових пре го во ра. Исто вре ме но, то је би ла и ве о ма про бле ма тич на 
тач ка, пр вен стве но због мул ти ет нич ког ка рак те ра ове обла сти (про цен ту-
ал но, нај ва жни је на ци о нал не ма њи не би ли су: Ру му ни 37%, Нем ци 24,5%, 
Ср би 18% и Ма ђа ри 14% 26). У то ку ра да кон фе рен ци је, ру мун ски пре ми јер 
Јон Бра ти ја ну (Ion I. C. Brătianu) тра жио је да се ис по шту ју пред ви ђа ња тај-
ног пак та ко ји је Ру му ни ја ав гу ста 1916. пот пи са ла са др жа ва ма Ан тан те. У 
пак ту су пред ви ђе ни усло ви ње ног ула ска у рат про тив Ау стро у гар ске, из-
ме ђу оста лог да цео Ба нат при пад не Ру му ни ји, на кон ра та.27 С дру ге стра не, 
срп ска де ле га ци ја ин си сти ра ла је на по де ли Ба на та, с тим да њој при пад не 
за пад ни део про вин ци је. Та да је ру мун ски пре ми јер за тра жио да се у Ба нат 
по ша ље де ле га ци ја ко ја би са ли ца ме ста при ку пи ла и по сла ла ин фор ма ци је.28 
Да на 19. фе бру а ра 1919. из Па ри за је у Ба нат до пу то ва ла ко ми си ја под ру ко-
вод ством аме рич ких де ле га та по руч ни ка Гу дви на29 и пе ша диј ског ка пе та на 
Деј ви са30, са ци љем да се на те ре ну ин фор ми шу о ет нич кој струк ту ри Ба-
на та, ка ко би ре ал но ста ње при ка за ли на Ми ров ној кон фе рен ци ји у Па ри зу. 
Ко ми си ја се у Те ми шва ру ви ше пу та су сре ла са град ским чел ни ци ма, као и 
са вој ним ко ман дан ти ма чи је су се је ди ни це та да на ла зи ле у Ба на ту – фран-
цу ским ге не ра лом Фа ре ом (Léon Far ret) и срп ским ге не ра лом Пан том Гру-
ји ћем, али и са срп ским епи ско пом др Ге ор ги јем (Ле ти ћем). Усле дио је и 
су срет са чел ни ци ма свих на ци о нал них ма њи на ко је су жи ве ле у Ба на ту. Су-
срет је одр жан у та да шњој Па ла ти „Лојд” („Lloyd”). Ни је нам тач но по зна то 
ко је све био на том са стан ку ни од Ср ба, ни од оста лих на ци о нал них ма њи на. 
На кон раз го во ра, ко ми си ја је по се ти ла не ко ли ко ме ста у се вер ном Ба на ту, 
се ла: Се ку сић (Se cu si giu), Му на ра (Mu nar), Не мач ки Сем пе тар (Sâmpetru 
Ger man), Наћ ва ла (Sa tu Ma re) и Пер ја мош (Pe ri am), да би се на те ре ну уве-
ри ла о ет нич кој струк ту ри овог под руч ја. 

Нај пот пу ни ја (ако не и је ди на) из вор на ин фор ма ци ја о овом до га ђа ју 
за бе ле же на је у ру мун ском ли сту ко ји је у то вре ме из ла зио у Па ри зу – „Bul-
le tin d’in for ma ti ons Ro u ma ins” („Ру мун ски ин фор ма ци о ни бил тен”), где је 
до слов но на пи са но (пре вод са ори ги на ла на фран цу ском је зи ку):

АмеричкакомисијауБанату. Ко ми си ја ко ју су пред во ди ли го спо да 
Гу двин и Девис[он] сти гла је не дав но у Те ми шва ру, ка ко би се ин фор ми са ла 
о ста њу ства ри у Ба на ту и да би ре фе ри са ла Па ри ској кон фе рен ци ји. 

26 По да ци пре ма зва нич ном ма ђар ском по пи су из 1910. Ви ди: Var ga E. Árpád, Erdély et ni kai 
és fe le ke ze ti statisztikája (1850–1992), Csiks ze re da 2002.

27 Текст овог тај ног спо ра зу ма об ја вљен је, сход но до го во ру, тек по окон ча њу ра та у ли сту 
„The New York Ti mes”, у бро ју од 4. фе бру а ра 1919, стр. 3, под на сло вом En ten te ga ve Ba nat to Ru-
ma nia. 

28 Bog dan Ne a ga, Ele men te mi si o lo gi ce în pre sa bisericească din Ba na tul isto ric la începutul 
se co lu lui XX (I), „Al ta rul Ba na tu lui”, 1–3, Ti mișoa ra 2017, стр. 132. 

29 Phi lip Lip pin cott Go od win (1885–1958) био је по за ни ма њу ар хи тек та. У Ве ли ком ра ту био 
је члан ми ров не ко ми си је под ру ко вод ством про фе со ра Ар чи бал да Ку ли џа (Ar chi bald Cary Co o-
lid ge) ко ја је ис тра жи ва ла си ту а ци ју у Угар ској. 

30 Wal ter Go od win Da vis (1885–1966) био је по за ни ма њу ге не а ло ги ста и исто ри чар. У Ве-
ли ком ра ту је та ко ђе био члан ми ров не ко ми си је Ку лиџ (Co o lid ge Mis sion).
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Чла но ви ко ми си је учи ни ли су по се ту ге не ра лу Фа ре ту, ге не ра лу Гру ји ћу31 
и срп ском епи ско пу Ле ти ћу. За тим су при ми ли пред став ни ке свих на ци о нал
них ма њи на, зва нич ни ке и пред став ни ке по ли тич ких пар ти ја пре сто ни це 
Ба на та. 

31 Реч је, у ства ри, о ко ман дан ту Мо рав ске ди ви зи је, пу ков ни ку Пан ти Гру ји ћу, ко ји је до-
шао на ме сто пу ков ни ка Ђор ђа Ђор ђе ви ћа. Вид.: Ј. Ка саш, нав. де ло, стр. 391–399. 

Пу ков ник Пан та Гру јић Епи скоп др Ге ор ги је Ле тић

Ста ри из глед те ми швар ске Па ла те „Лојд”
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Пре не го што ће на пу сти ти град, ко ми си ја је на пра ви ла тур не ју у се ли
ма Му на ра, Се ку сић, Не мач ки Сем пе тар, Наћ ва ла и Пер ја мош, пре не го што 
схва те, на ли цу ме ста, ет нич ку си ту а ци ју у ре ги о ну. Том при ли ком ко ми си ја 
је кон ста то ва ла да су Ру му ни ов де при сут ни у ве ли кој ве ћи ни. По сто је се ла, 
као, на при мер, Се ку сић, где Ру му ни са чи ња ва ју 90% ста нов ни штва.32 

На жа лост, ни смо ус пе ли да до ђе мо до дру гих при мар них из во ра ко ји 
се од но се ви ше на са др жај ди ску си ја аме рич ке де ле га ци је са чел ни ци ма 
на ци о нал них ма њи на из Ба на та. Да би сте кли увид у укуп ну ет нич ку струк-
ту ру по ме ну тих се ла ко ја је ко ми си ја по се ти ла, пре но си мо у на став ку из вод 
из ста ти стич ких по да та ка за ово под руч је, сход но ма ђар ским по пи си ма из 
1900. и 1910. го ди не.33 По што не по сто је ком плет ни по да ци за по пис из 1920. 
(не по сто је по да ци за број Ср ба, већ су они свр ста ни у „оста ле”), мо же мо 
са мо прет по ста ви ти да се ет нич ка струк ту ра ни је бит ни је про ме ни ла у од-
но су на си ту а ци ју од пре де сет го ди на. 

Ре зу л та ти по пи са из 1900. го ди не

Село
Укупно Румуни Мађари Немци Срби Остали

Брoj % Брoj % Брoj % Брoj % Брoj % Брoj %
Н. Сем пе тар 2801 100 121 4,3 266 9,5 2382 85,0 26 0,9 6 0,3
Му на ра 634 100 376 59,3 159 25,1 31 4,9 65 10,3 3 0,4
Се ку сић 2652 100 2149 81,0 97 3,7 387 14,6 11 0,4 8 0,3
Наћ ва ла 1568 100 104 6,6 51 3,2 571 36,4 840 53,7 2 0,1
Пер ја мош 5612 100 222 4,0 318 5,7 4889 87,1 67 1,2 116 2,0
Укуп но 13267 100 2972 22,4 891 6,7 8260 62,2 1009 7,6 135 1,1

Ре зу л та ти по пи са из 1910. го ди не

Село
Укупно Румуни Мађари Немци Срби Остали

Брoj % Брoj % Брoj % Брoj % Брoj % Брoj %
Н. Сем пе тар 2619 100 73 2,8 470 17,9 1966 75,1 5 0,2 105 4,0
Му на ра 633 100 291 46,0 105 16,6 15 2,4 222 35,1 0 0,0
Се ку сић 2446 100 1949 79,7 88 3,6 295 12,1 5 0,2 109 4,4
Наћ ва ла 1499 100 61 4,1 55 3,7 483 32,2 896 59,8 4 0,2
Пер ја мош 5348 100 287 5,4 488 9,1 4309 80,5 98 1,8 166 3,1
Укуп но 12545 100 2661 21,2 1206 9,6 7068 56,3 1226 9,8 384 3,1

Као што се мо же при ме ти ти, на овом ге о граф ском под руч ју нај број ни ји 
су би ли Нем ци, за тим Ру му ни, док су Ср би и Ма ђа ри при бли жно из јед на-
че ни. Ста нов ни штво по се ли ма би ло је ви ше на ци о нал но, а нај број ни ји су, у 
том пе ри о ду, би ли: у Не мач ком Сем пе тру – Нем ци, у Му на ри – Ру му ни, у 
Се ку си ћу – Ру му ни, у Наћ ва ли – Ср би, а у Пер ја мо шу – Нем ци. 

Мно го објек тив ни ју ет но граф ску сли ку, ко ри сте ћи исте ма ђар ске 
де мо граф ске из во ре (је ди не по сто је ће на ко је се мо гао по зва ти), пред ста вио 
је по зна ти ма те ма ти чар, про фе сор Тра јан Ла ле ску, по оцу по ре клом Ба на-

32 Bul le tin d’in for ma ti ons Ro u ma ins, бр. 3, 9. 4. 1919, стр. 11. 
33 Var ga E. Árpád, нав. де ло, стр. 80–81. 



149

ћа нин.34 Као члан ру мун ске де ле га ци је на Ми ров ној кон фе рен ци ји у Па ри зу 
он је об ја вио књи гу, у ко јој пред ста вља број ста нов ни ка ру мун ске ма њи не 
у од но су на број ста нов ни ка оста лих ма њи на.35 У књи зи је ве ли ким сло вом 
на зна че на ве ћин ска ма њи на у ве ћем про цен ту, а ма лим сло вом ре ла тив на ве-
ћин ска ма њи на у ма њем про цен ту (Н, н – Нем ци, М, м – Ма ђа ри, Р, р – Ру-
му ни, С, с – Ср би). Из обим ног то ма (ко ји се од но си на на се ља из це лог 
Ба на та) из дво ји ли смо ста ти сти ку ко ја се од но си на го ре на ве де них пет се ла 
ко ја је по се ти ла аме рич ка де ле га ци ја: 

На се ље Ста нов ни штво 

В
е ћ

ин
 ск

а
ма

 њ
и н

а

Р.
 б

р. Ру мун ски 
на зив 

Ма ђар ски 
на зи в

У куп но Ру му ни 
О ста ле ма њи не

1900. 1910. 1900. 1910.
II . Ко ми тат Ти миш, Срез Но ви Арад

9. Mu nar Mu nar 634 - 1 376 - 84 С. (222), М. (185), Н. р. 
10. Na gi fo la Te me snagyfa lu 1568 - 69 104 - 43 С. (896), Н. (485) С.
12. Se cu si gi u S ze kes zut 2652 - 206 2149 - 200 Н., М. Р.
15. S. Pe tre nem tesc Ne mets zent pe ter 2801 - 182 121 - 48 Н. (1966), М. Н.

II. Ко ми тат Ти миш, Срез Пер ја мош
155. Pe ri a mo s Per ja mos 5601 - 253 222 - 65 Н. (4309), М. Н.

Сва ка ко да Тра јан Ла ле ску, као на уч ник у до ме ну ег закт них на у ка, ма-
да ве ли ки ру мун ски па три о та, ни је мо гао се би до зво ли ти да не ува жа ва 
зва ни чан по пис ста нов ни штва из тог пе ри о да. У оп се жном ста ти стич ком 
до ку мен ту, он  је на зна чио да је се ло Му на ра би ло ре ла тив но ве ћин ски ру-
мун ско (р), Наћ ва ла ве ћин ски срп ско (С), Се ку сић ве ћин ско ру мун ско (Р), 
Не мач ки Сем пе тар ве ћин ски не мач ко (Н) и Пер ја мош ве ћин ски не мач ко (Н). 
Из ње го вих ста ти сти ка ја сно про из ла зи да се тврд ња у по ме ну том ру мун ском 
ли сту о на вод ном ве ћин ском ста нов ни штву Ру му на у овом под руч ју мо же 
ста ви ти под знак пи та ња. Па ипак, не за ви сно од тог ми шље ња, на Ми ров ној 
кон фе рен ци ји у Па ри зу, ве ли ке си ле су од лу чи ле да се Ба нат по де ли, а у 
фе бру а ру 1919. за тра же но је од срп ске вла де да се срп ска вој ска по ву че до 
ли ни је ко ја иде 10 ки ло ме та ра за пад но од пру ге Вр шац–Те ми швар, као и 
ју жно од прав ца Те ми швар – Ве ли ка Ки кин да.36 Мо жда су и за кључ ци и ре-
фе ри са ња аме рич ке ко ми си је ко ја је по се ти ла Те ми швар и око ли ну до при-
не ли овом ре ше њу. 

Као за ни мљи вост, на ве шће мо и се ћа ња ста ри јих Наћ во ла ца у ве зи са 
по се том аме рич ке де ле га ци је. На и ме, Ру му ни из су сед ног Се ку си ћа су то га 
да на бр зо ко њи ма до шли у Наћ ва лу у при лич ном бро ју, рас по де ли ли су се 
по глав ни јим ули ца ма и гла сно ме ђу соб но раз го ва ра ли ка ко би де ле га ци ја 

34 Тра јан Ла ле ску (Бу ку решт, 12. 6. 1882. – Бу ку решт, 15. 6. 1929), вр сни ма те ма ти чар, уни-
вер зи тет ски про фе сор, ака де мик, пр ви рек тор (1920–1921) но во о сно ва не По ли тех нич ке шко ле у 
Те ми шва ру. Отац му је био ро дом из ме ста Кор ња, жу па ни ја Ка раш-Се ве рин.

35 Tra jan La le sco, Le pro ble me et hno grap hi que du Ba nat, Pa ris 1919, стр. 26 и 39. 
36 Ду шан По пов, Рас по ло же ње ме ђу Ср би ма у да на шњем ру мун ском де лу Ба на та у вре ме 

при са је ди ње ња Вој во ди не Ср би ји, „Те ми швар ски збо р ник”, 2, Но ви Сад, 2008, стр. 117.
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сте кла ути сак да је и Наћ ва ла на се ље са ве ћин ским ру мун ским ста нов ни-
штвом. Ни је нам по зна то у ко јој ме ри је до тич ни план ус пео, али је сва ка ко 
до га ђај остао у ко лек тив ном пам ће њу, с об зи ром и на крај њи ис ход по де ле 
Ба на та.

На по ме ну ће мо и чи ње ни цу да у цр кве но оп штин ским за пи сни ци ма 
не ма по ме на о по се ти аме рич ке де ле га ци је, ни ти о по де ли Ба на та. Без сум ње 
се сма тра ло да су то чи сто по ли тич ка пи та ња ко је тре ба оста ви ти на од лу ку 
и раз ма тра ње по ли тич кој оп шти ни. Ар хив наћ вал ске по ли тич ке оп шти не 
је у ма лој ме ри са чу ван. У ње му по сто ји са мо за пи сник са сед ни ца Оп штин-
ског од бо ра у раз до бљу 1913–1919. (во ђен на ма ђар ском је зи ку). За пи сник се 
на ла зи у Арад ској жу па ниј ској слу жби На ци о нал них ар хи ва Ру му ни је, а у 
ње му не ма ни ка квог по ме на о на ве де ним до га ђа ји ма. 

За кључ не при мед бе

По чет ком ХХ ве ка Наћ ва ла ни је ви ше би ла ве ли ко на се ље, по ко јем је 
у сред њем ве ку и до би ла на зив (Mag na Vil la, Nagy Fa lu, 1333–1335), већ је са 
сво јих око 1500 жи те ља спа да ла у сред ња ме ста по ве ли чи ни. Упр кос то ме, 
и Ср би Наћ вол ци да ли су свој жр тве ни, али и ма те ри јал ни „до при нос” Ве-
ли ком ра ту: 32 људ ске жр т ве, ре кви ри ра на зво на, рат ни зај мо ви и да жби не, 
итд. Да ле ко од бор бе них рат них по при шта, за вре ме Ве ли ког ра та жи вот је 
при вид но те као не ким сво јим уста ље ним ре дом, вен ча ва ло се, ра ђа ло и уми-
ра ло као и ра ни је, је ди но су цр кве на зво на по вре ме но об ја вљи ва ла још по 
не ки не ста нак, те се у цр кве ним про то ко ли ма ла кон ски до да ва ло „по ги нуо 
у ра ту”, као је ди ни знак по том ству у ве зи са не ми лим до га ђа њи ма. По вре-
ме но су са фрон та сти за ле ве сти о по ги ну ли ма или о Наћ вол ци ма оти шлих 
„при ко ба ре” ко ји су се као до бро вољ ци вра ти ли да се бо ре у ста ри крај. Не ки 
су од њих до спе ли у са став Пр ве срп ске до бро во љач ке ди ви зи је ко ја је уче-
ство ва ла на фрон ту у До бру џи и би ли од ли ко ва ни од стра не ру мун ских и 
срп ских вој них уста но ва. Дру ги су пак као за ро бље ни ци на ру ском и дру гим 
фрон то ви ма пре тр пе ли све рат не по сле ди це и вра ти ли се до мо ви ма са ма-
ње-ви ше на ру ше ним здра вљем. 

У ди пло мат ској бици око при пад но сти Ба на та, и Наћ вол ци су по сла ли 
сво ја два пред став ни ка на Ве ли ку на род ну скуп шти ну у Но вом Са ду да би 
по др жа ли при са је ди ње ње Ба на та ма ти ци. Бу ду ћи да је си ту и ра на у мно го-
на ци о нал ном ге о граф ском под руч ју, Наћ ва лу и око ли ну је, у то ку Ми ров не 
кон фе рен ци је у Па ри зу, по се ти ла аме рич ка де ле га ци ја у ми си ји ис тра жи ва-
ња на ци о нал не струк ту ре Ба на та. Сто га се и Наћ ва ла, као и оста ла ме ста са 
срп ским ста нов ни штвом у По мо риш ју, по вре ме но по ми ње у до ку мен ти ма 
у ве зи са ства ра њем но вих др жа ва, на кон Ве ли ког ра та.
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SA TU MA RE ÎN TIM PUL ŞI IME DI AT  
DUPĂ MA RE LE RĂZBOI

Du šan J. Po pov 
De jan Po pov

Re zu mat

Prin exem plul localităţii Sa tu Ma re (jud. Arad) din lun ca Mu reşului, locuită pre-
do mi nant de sârbi, în luc ra re se prezintă împrejurările, con tri buţii le uma ne şi con se cinţele  
Ma re lui Război, prin per spec ti va ţăranilor mo bi li zaţi, a vo lun ta ri lor (din sat sau re ve niţi 
de pe ste ocean), a ce lor de ce daţi, a ce lor de co raţi pen tru me ri te mi li ta re. După sfârşitul 
războiului, Sa tu Ma re a avut re pre zen tanţi pro prii la Ma rea Adu na re Naţională de la No vi 
Sad, ca re au susţinut ide ea ali pi rii Ba na tu lui la ţara mamă. În con tex tul împărţirii po li-
ti co-ge o gra fi ce a Ba na tu lui, Sa tu Ma re şi împrejurimile a fost vi zi tat de către o mi si u ne 
militară americană, cu sco pul determinării, în te ren, a struc tu rii et ni ce a re gi u nii. Prin 
ace a sta, şi Sa tu Ma re a rămas în ana le le Ma re lui Război.

SA TU MA RE DU RING AND IM ME DI ATLY  
AF TER THE GRE AT WAR

Du šan J. Po pov 
De jan Po pov

Sum mary

Thro ugh the exam ple of Sa tu Ma re vil la ge (to day in Arad Co unty, Ro ma nia), mostly 
in ha bi ted by Serbs, the ar tic le talks abo ut the con di ti ons, hu man con tri bu ti ons to and 
con se qu en ces of the Gre at War: abo ut mo bi li zed pe a sants, vo lun te ers (lo cal pe o ple or 
tho se who re tur ned from Ame ri ca), war ca su al ti es, de co ra ted sol di ers. Af ter the end of the 
war, Sa tu Ma re had its re pre sen ta ti ves at the Gre at Na ti o nal As sembly in No vi Sad, who 
sup por ted the idea of the uni fi ca tion of Ba nat with Ser bia. In the con text of the po li ti cal 
and ge o grap hi cal par ti ti o ning of Ba nat, Sa tu Ma re and its sur ro un dings was vi si ted by an 
Ame ri can mi li tary mis sion, who se task was to ve rify the et hni cal struc tu re of the re gion. 
Con se qu ently, Sa tu Ma re be ca me re cor ded in the an nals of the Gre at War.
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Д е ј а н  П о п о в

ОД У ЗИ МА ЊЕ ЗВО НА ИЗ СРП СКИХ ЦР КА ВА  
ЗА РАТ НЕ ПО ТРЕ БЕ – УСЛО ВИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ

СА ЖЕ ТАК: Уз кам па ње при ку пља ња рат них зај мо ва у раз до бљу 1914–1918, 
го ди не 1915. по кре ну та је ак ци ја при ку пља ња ме та ла за по тре бе ау стро у гар ске 
вој ске. Кам па ња је прет по ста вља ла и ре кви ри ра ње цр кве них зво на, а у Ба на ту је 
за по че та 1916. го ди не. У Епар хи ји те ми швар ској зво на су од у зи ма на у три на вра та 
(то ком 1916. и 1917). Ма да је од ре ђе на фик сна од ште та (по те жи ни), но вац је мо гао 
би ти ко ри шћен би ло као рат ни за јам, би ло да се мо рао уло жи ти у ме сну по штан ску 
ште ди о ни цу или бан ку, без мо гућ но сти ко ри шће ња све до за вр шет ка ра та. У но во-
на ста лим окол но сти ма, нај ве ћи део нов ца ни ка да ни је вра ћен. Од у зи ма ње зво на 
не га тив но је ути ца ло на мо рал ста нов ни штва. Сто га је то ком дру ге и тре ће де це-
ни је ХХ ве ка ве ћи на цр кве них оп шти на при ку пља ла сред ства за на бав ку но вих 
зво на. Њи хо во осве ће ње и по ста вља ње би ло је по вод за при ре ђи ва ње све ча но сти 
на ло кал ном ни воу.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ве ли ки рат, од у зи ма ње зво на, срп ске цр кве, Епар хи ја те-
ми швар ска.

Увод на раз ма тра ња

Ору жа ни су коб свет ских раз ме ра, Ве ли ки рат, знат но је ути цао на го то-
во све аспек те сва ко днев ног жи во та не са мо ди рект них уче сни ка већ и оних 
ко ји су би ли уда ље ни сто ти не, па и хи ља де ки ло ме та ра од са ме ли ни је фрон-
та. Би ло у ви ду људ ских жр та ва, би ло у ви ду ди рект не или ин ди рект не 
ма те ри јал не ште те, по сле ди це ра та су би ле део сва ко дне ви це и ду го на кон 
за вр шет ка ра та.

Ау стро у гар ска рат на ма ши на је то ком го ди на су ко ба из и ски ва ла огром-
не ко ли чи не си ро ви на за сво је по тре бе. Ме тал је био по себ но тра жен, ра ди 
из ра де то по ва, про јек ти ла, оклоп них во зи ла, пу ша ка, пи што ља, ме та ка, 
ба јо не та. То је на ве ло вла сти да ши ром Мо нар хи је по кре ну кам па ње од у зи-
ма ња (ре кви ри ра ња) зво на из цр ка ва у го то во свим ме сти ма. Ове кам па ње 
ни су за о би шле ни на ше кра је ве.

Ре кви ри ра ње зво на (срп ских) цр ка ва у Ба на ту ни је де таљ но об ра ђе но 
као по себ на ис тра жи вач ка те ма. Ве ћи на по да та ка у том сми слу об у хва ће на 
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је би ло у по је ди ним члан ци ма1, би ло у об ја вље ним мо но гра фи ја ма на ших 
ме ста, по не кад де таљ ни је2, али нај че шће као нуз гред на ин фор ма ци ја при-
ли ком опи са цр ка ва3. 

Ге о по ли тич ки кон текст

Атен тат на на след ни ка ау стро у гар ског пре сто ла над вој во ду Фран ца 
Фер ди нан да 28. ју на 1914. у Са ра је ву по слу жио је као не по сред ни по вод за 
из би ја ње Свет ског ра та. Срп ско ста нов ни штво на те ри то ри ји Хаб збур шке 
мо нар хи је већ од пр вих да на до жи ве ло је раз не про го не и ши ка ни ра ња, док 
је ве ћи ни срп ских уста но ва, ор га ни за ци ја и ли сто ва рад за бра њен.

Сва ка ко је нај ја чи и нај ра спро стра ње ни ји ко хе зи о ни фак тор срп ског 
на ро да у Ау стро у гар ској би ла Срп ска цр ква, у ви ду Кар ло вач ке ми тро по ли-
је, у чи јем се са ста ву 1914. на ла зи ло се дам епар хи ја. На те ри то ри ји Ба на та 
де ло ва ле су епар хи је Те ми швар ска и Вр шач ка. 

Као и ве ћи на срп ских дру штве них и по ли тич ких во ђа у Мо нар хи ји, и 
је рар хи ја Срп ске цр кве је (бар де кла ра тив но) из ра жа ва ла пот пу ну по др шку 
свим ме ра ма вла сти, као и ап со лут ну ло јал ност ца ру и кра љу. У по сла ни-
ца ма ко је је упу тио епи скоп па крач ки Ми рон (Ни ко лић) у свој ству ад ми-
ни стра то ра Ми тро по ли је из ри чи то се, умо ља ва ју и по зи ва ју под руч ни све-
ште ни ци и вер ни ци да „као вер ни др жа вља ни” ра де „у све му и нај све сни је 
и нај о да ни је за Пре ви шњи пре сто и ми лу отаџ би ну”.4 По сла ни це су, без 
сум ње, има ле и уло гу да бар де ли мич но спре че не по треб не про го не срп ског 
жи вља, ко ји су узе ли ма ха од мах по из би ја њу ра та. Слич но је по сту пио и 
епи скоп те ми швар ски др Ге ор ги је (Ле тић), ко ји је вер ни ци ма епар хи је 
пре по ру чио да мир но и стр пљи во сно се рат на вре ме на, да не за о ста ју у вер-
но сти и по жр тво ва но сти пре ма отаџ би ни у од но су на дру ге на ци о нал но сти, 
и уоп ште „да ни ко не до би је по во да да по сум ња у вер ност” ца ру и Мо нар-
хи ји.5

Срп ска цр ква је пре ко сво јих све ште ни ка и учи те ља из ра жа ва ла ода-
ност ди на сти ји уче шћем у ак ци ја ма ко је су вла сти пред у зи ма ле за по тре бе 
др жа ве, од но сно у вој не свр хе. Уз оп шту кам па њу при ку пља ња при ло га и 
упи си ва ња осам рат них зај мо ва у раз до бљу 1914–1918, ва жна је би ла и ак ци ја 
при ку пља ња ме та ла за по тре бе ау стро у гар ске вој ске за по че та 1915, а ко ја је 
тра ја ла све до 1918. го ди не.

1 Упор. Да ни ло Ке цић, Ре кви ри ра ње зво на срп ских пра во слав них хра мо ва Те ми швар ске 
епар хи је 1916–1917, „Збо р ник Ма ти це срп ске за исто ри ју”, 59–60, 1999, стр. 173–191.

2 Љу бо мир Сте па нов, Из по ве сти Кет фе ља, Те ми швар, 1994, стр. 120–122.
3 Све то зар Мар ков, Ди њаш не кад и сад, Те ми швар, 2018, стр. 143.
4 Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Фонд ру ко пи си, ДК II 127 – По сла ни ца бр. 229 през. арх. ех. 

1914. 
5 Д. Ке цић, нав. де ло, стр. 176.
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Ре кви ри ра ње зво на

Ак ци ја при ку пља ња ме та ла про ши ре на је и на вер ске уста но ве на ред-
бом пред сед ни ка Кра љев ске уга р ске вла де гро фа Иштва на Ти се од 2. ју ла 
1915, ко јом се на ла же по пи си ва ње свих цр кве них зво на ра ди њи хо вог на кнад-
ног усту па ња вој ним вла сти ма за рат не свр хе. 

На кон до дат них упут ста ва ко ја су да ле др жав не вла сти, на сед ни ци 
Кон зи сто ри је Епа р хи је те ми шва р ске 28. апри ла 1916. кон ста то ва но је да ће 
„Ви со ка вла да […] у по гле ду за др жа ва ња нео п ход но по треб них зво на оправ-
да не же ље по је ди них цр кве них оп шти на ува жи ти на ро чи то уко ли ко се исте 
од но се на вер ске и об ред не по тре бе, као и умет нич ку и исто риј ску вред ност 
по је ди них зво на. Осим то га, вој на власт ће ра до да ти и при ли ке па ро ху да 
мо же пра ви ти оти ске или фо то граф ске сним ке по је ди них зво на, као и за вре-
ме на пре пи са ти по је ди не за пи се, тво р нич ку мар ку, и то ме слич но.” До дат но, 
цр кве ним оп шти на ма на ло же но је да иза ђу у су срет вој ним иза сла ни ци ма 
и пред у зи ма чу за ски да ње зво на, да на сто је „да ски да ње зво на не иза зо ве 
не по треб но уз бу ђе ње у на ро ду”, а да са му при мо пре да ју зво на оба ви за то 
по себ но име но ва ни од бор.

Пре ма ре ше њу Ко ман де VII вој ног кор пу са у Те ми шва ру, ак ци ја ре кви ри-
ра ња зво на цр ка ва Епар хи је те ми швар ске за по че ла је 1. ав гу ста 1916. го ди не.

Прет ход но је од лу че но да су цр кве не оп шти не има ле до би ти као од-
ште ту за ски ну та зво на сво ту од 4 кру не по ки ло гра му, без ика квих до дат них 
по тра жи ва ња. Пре ма на ред би угар ског ми ни стра ве ра и јав не на ста ве, до би-
је ни но вац се ни је мо гао упо тре би ти све до кра ја ра та, већ се мо рао уло жи ти 
у ме сну по штан ску ште ди о ни цу или бан ку, а до ку мен те у том сми слу (књи-
жи це) тре ба ло је до ста ви ти Епар хи ји. До дат на пре по ру ка епар хиј ских вла сти 
би ла је да се до би је на нов ча на од ште та упи ше (у це ли ни или са мо де ли мич но) 
за пе ти рат ни за јам.

У овом, пр вом та ла су, пре ма од лу ка ма вла сти, од ре кви ри ра ња су мо гла 
би ти из у зе та зво на по ста вље на пре 1700. го ди не, као и она од по себ ног исто-
риј ског или умет нич ког зна ча ја. По сто јао је и на че лан став да сва ка цр ква 
мо же за др жа ти по јед но зво но за бо го слу жбе не по тре бе (без об зи ра на ве ли-
чи ну), али у ве ћи ни слу ча је ва тај став ни је ис по што ван. Углав ном је цр ква ма 
оста вље но ма ње зво но, а по не кад ни јед но. 

Дру ги та лас ре кви ри ра ња спро ве ден је већ у про ле ће 1917, услед но вих 
по тре ба за ме та лом, а тре ћи та лас усле дио је исте го ди не, у ле то и је сен. Та да 
су цр ква ма од у зе та ско ро сва зво на, а на по је ди ним ме сти ма ски нут је и ба кар 
са кро во ва и тор ње ва, као и на стре шни це, олу ци и гро мо бра ни. Цр кве ним 
оп шти на ма ко је су оста ле без ијед ног зво на пре по ру че но је да бо го слу же ња 
и смрт не слу ча је ве про пра те кле па њем у др ве на или гво зде на кле па ла.6 

Про це ње но је да је то ком три та ла са од у зи ма ња зво на, на под руч ју Епар-
хи је те ми швар ске ски ну то око 300 зво на укуп не те жи не од 50 то на.7

6 По да ци са же ти пре ма: Ар хив Вој во ди не, Фонд 4 – Те ми швар ска епар хи ја, Књи ге 239–241 
(За пи сни ци са сед ни ца Те ми швар ске епар хиј ске кон зи сто ри је 1916. (II), 1917. (II) и 1918. (II)).

7 Д. Ке цић, нав де ло.
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До ку мен тар на гра ђа у ве зи са од у зи ма њем зво на

Нај ве ћи део по да та ка у ве зи са ак ци јом ре кви ри ра ња цр кве них зво на коју 
је Уга р ска вла да спро ве ла на те ри то ри ји Те ми швар ске епар хи је у раз до бљу 
1916–1918. на ла зи се у за пи сни ци ма Кон зи сто ри је Епар хи је те ми швар ске. Сти-
ца јем окол но сти, по ме ну ти за пи сни ци се да нас на ла зе у Фон ду 4 (Те ми швар-
ска епар хи ја) Ар хи ва Вој во ди не у Но вом Са ду. По је ди ни ак ти из то га вре ме на 
чу ва ју се и у да на шњем Ар хи ву Епар хи је те ми швар ске у Те ми шва ру. До дат но, 
при по сто је ћим па ро хиј ским зва њи ма де ли мич но су са чу ва ни и при мо пре дај-
ни за пи сни ци, као и до пи си епар хиј ских вла сти у ве зи са ре кви ри ра њем зво на.

Ме ђу тим, са ма чи ње ни ца да су зво на од у зи ма на, а не до бро вољ но пре-
да ва на (ка ко про из ла зи из за пи сни ка Кон зи сто ри је), учи ни ла је да ме сно 
ста нов ни штво не при хва ти рав но ду шно ову ак ци ју, тим ви ше што је то ком 
ре кви ри ра ња на по је ди ним ме сти ма до шло и до про те ста ста нов ни штва, 
од но сно до екс це са од стра не вој ске. Ма да су – нај ве ро ват ни је због по ли тич ке 
ко рект но сти – по да ци у за пи сни ци ма Кон зи сто ри је у том сми слу при лич но 
шту ри, ини из во ри омо гу ћу ју пот пу ни ји увид у ак ци ју ре кви ри ра ња зво на 
и у на чин на ко ји је та кам па ња ути ца ла на мо рал ме шта на.

У том сми слу, по је ди ни за пи сни ци са сед ни ца цр кве них од бо ра, па ро-
хиј ски ле то пи си (чи је је уво ђе ње епи скоп Ле тић про пи сао за 1909. го ди ну) 
пру жа ју ин фор ма ци је у го ре на ве де ном сми слу. Због огра ни че но сти оби ма 
ра да, на ве шће мо при мер па ро хи је у Ве ли ком Се ми клу шу, где је од пет зво на 
Цр кве на оп шти на мо ли ла Епар хиј ску кон зи сто ри ју да код др жа ве из деј ству је 
да јој се на упо тре бу оста ве три зво на, и то због сле де ћих раз ло га: пр во – зато 
што је у де об ној пар ни ци са Ру му ни ма слу жи ло „као је дан од нај ја чих до ка за 
за по лу че ње св. Цр кве” и за то што је на род ве ро вао да успе шно рас те ру је 
обла ке, а при том има леп, „при ја тан – та ко зва ни пра во сла ван” звук; тре ће 
– за то што су се њи ме по зи ва ли вер ни о За ду шни ца ма да чи не по мен сво јим 
пре ми ну ли ма; че твр то – за то што се упо тре бља ва ло при ис хо ду ду ше. На-
кон ре кви ри ра ња, у тор њу срп ске Ус пен ске цр кве у Ве ли ком Се ми клу шу 
оста ло је са мо јед но зво но.8

Мо жда су још за ни мљи ви ји за пи си на бе ли на ма цр кве них књи га, ко ји 
увек пру жа ју из не на ђе ња. Оче ви ци до га ђа ја, ко ји су за пи се са ста вља ли, 
сма тра ли су да их је до бро и ва жно при бе ле жи ти „па мја ти ра ди”. На при мер, 
у Ди ња шу је шту ро за бе ле же но да при ли ком ски да ња три зво на 28. ок то бра 
1916. „мно го су за и пла ча бе ше”.9 Де таљ ни ја за бе ле шка на ђе на је у Га ду: „1916. 
год. – за вре ме свет ског ра та – (на кнад но до пи са но) 31/Х 13/ХI ски ну то мало 
зво но 74 ки ле и сред ње од 159 ки ле те шко. И[сидор] Ни ко лић, па рох”.10

Нај зад, та мо где су мо гућ но сти и окол но сти до зво ља ва ле, цр кве не оп шти-
не су упо сли ле фо то гра фа, ка ко би се трај но – а та да мо дер ном тех ни ком – 
за бе ле жи ла ски ну та зво на сход но упут стви ма епар хиј ских вла сти. Пре ма 

8 Љу бо мир Сте па нов, Ве сна Ро шка, Ср би у Ве ли ком Се ми клу шу. Књи га пр ва (до 1975. 
го ди не), Те ми швар, 2016, стр. 78–79.

9 Све то зар Мар ков, Ди њаш не кад и сад, Те ми швар, 2018, стр. 143.
10 Ар хив Пра во слав не срп ске цр кве не оп шти не у Га ду, Фонд Бо го слу жбе не књи ге, Ми неј 

за ме сец ок то бар, Мо сква, 1904, зад ња ко ри ца. 
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на шим са зна њи ма, та ко се по сту па ло углав ном у град ским сре ди на ма. Ве-
ћи на фо то гра фи ја са чу ва на је при па ро хиј ским кан це ла ри ја ма у Те ми шва ру 
(Гра ду) и Те ми шва ру (Фа бри ци).

На бав ка и осве ће ње но вих зво на на кон Ве ли ког ра та

Слом Цен трал них си ла и пот пи си ва ње при мир ја у је сен 1918. озна чи ли 
су крај че тво ро го ди шњег ра та, чи је су по сле ди це би ле мно го стра не. Усле ди-
ла је, ме ђу оста лом, и те ри то ри јал на по де ла Ба на та, па су ме сне по штан ске 
ште ди о ни це као по дру жни це Кра љев ско-уга р ске по штан ске ште ди о ни це, 
али и бан ке и слич не уста но ве – са да на те ри то ри ји но во на ста лих др жа ва – 
до жи ве ле исту суд би ну, не из ми рив ши сво је упи са не оба ве зе пре ма цр кве-
ним оп шти на ма. Прак тич но, но вац бе ле жен као од ште та за од у зе та зво на 
– ко ји је још за вре ме ра та де ли мич но или пот пу но пре у сме рен ка рат ним 
зај мо ви ма или ка под ми ри ва њу те ку ћих ду го ва – ни ка да ни је вра ћен.

На кон по вла че ња но вих др жав них гра ни ца 1919, број ча но ма ли и еко-
ном ски осла бље ни Ср би у Ру му ни ји при о ну ли су по нов ном ор га ни зо ва њу 
цр кве ног, школ ског, при вред ног и кул тур ног жи во та у ме сти ма где су жи-
ве ли. Убр зо су по кре ну те и кам па ње при ку пља ња сред ста ва за на бав ку но вих 
зво на, ко је ће се од ви ја ти то ком дру ге и тре ће де це ни је ХХ ве ка. Но вац је 
обез бе ђен из ка са цр кве но-школ ских оп шти на, при хо ди ма ме сног ста нов ни-
штва и имућ ни јих по је ди на ца.

Због бли зи не, али и ква ли те та из ра де, ве ћи на но вих зво на срп ских цр ка-
ва на те ри то ри ји Ру му ни је из ра ђе на је у чу ве ној зво но лив ни ци „Но вот ни” 
у Те ми шва ру (Фа бри ци), у ко јој је син лив ни ча ра Ан то на Но вот ни ја успе шно 
на ста вљао пред рат ни очев по сао.

Но ва зво на су у на шим ме сти ма осве ћи ва на и по ста вља на у окви ру по-
себ них све ча но сти. Не га тив ни пси хо ло шки ути цај над ста нов ни штвом по-
стиг нут ски да њем зво на то ком ра та пре тва рао се при ли ком ових све ча но сти 
у истин ску ра дост, мен тал но олак ша ње и на ду не ком бо љем и мир ни јем 
жи во ту уз сва ко днев не зву ке но вих зво на. Сто га и не чу ди чи ње ни ца да су 
осве ће ња зво на по ме сти ма сма тра на до га ђа ји ма од по себ ног зна ча ја, и да је 
ен ту зи ја зам био сву да сна жан и искрен. Све ча но сти су упри ли че не и у овом 
слу ча ју не где скром ни је, не где рас ко шни је, у за ви сно сти од број ча не и фи-
нан сиј ске сна ге до тич них за јед ни ца. У по је ди ним ме сти ма за бе ле же но је 
уче шће го сту ју ћих пе вач ких дру шта ва, као и ор га ни зо ва ње про прат них до-
га ђа ња (ба ло ва и игран ки). О све ча но сти ма по во дом осве ће ња зво на пи са ла 
је и он да шња срп ска штам па у Ру му ни ји: по нај ви ше епар хиј ски лист „Гла-
сник”11, као и при ват не но ви не „Те ми швар ски ве сник”.

По је ди ни па ро хијани су у па ро хиј ским ле то пи си ма оста ви ли по дроб не 
тек сто ве у ве зи са осве ће њем зво на,12 у не ким па ро хи ја ма са чу ва не су и фо то-

11 При ме ра ра ди: Бо ра вак епи ско па-ди је це за на Ге ор ги ја у Те ми шва ру у све зи са осве ће њем 
зво на у Тем.-Фа бри ци, „Гла сник”, год. IV, бр. 21 / 1. 12. 1924, стр. 162–164.

12 Сте ван Бу гар ски, Се мар тон ски ле то пи си, Књи га пр ва, Те ми швар, 2004, стр. 93–95. и Се-
мар тон ски ле то пи си, Књи га дру га, Те ми швар, 2004, стр. 330–331.
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гра фи је са све ча но сти по во дом осве ће ња (Те ми швар [Град], Те ми швар [Фа-
бри ка], Кет фељ, Арад, Печ ка, Са ра во ла итд.), ко је су де лом и об ја вље не у мо-
но гра фи ја ма.13 На осно ву пре гле да не гра ђе и са чу ва них фо то гра фи ја, нај ра-
ско шни ја и, по бро ју уче сни ка, нај ма сов ни ја све ча ност осве ће ња зво на, са 
ка рак те ром „срп ске на род не ма ни фе ста ци је”, одр жа на је у Те ми шва ру (Фа-
бри ци), 9. но вем бра 1924. го ди не.14

И, ма да је већ сре ди ном три де се тих го ди на на по мо лу био но ви свет ски 
рат, оса вре ме њи ва ње вој не тех ни ке али и дру ге окол но сти учи ни ле су да 
зво на са на ших цр ка ва оста ну на свом ме сту, као све до ци про шлих вре ме на, 
ре дов но ис пу ња ва ју ћи сво ју на ме ну:

Зво ни ћу ја и мо ја три дру га,
За све вер не до стра шно га су да,

Жи ве вер не на мо ли тву зва ћу,
А по кој не веч но спо ми ња ћу.15

За кључ ци

Од у зи ма ње зво на из срп ских цр ка ва ши ром Ба на та мо же се сма тра ти, 
у од но су на људ ске жр тве и рат не зај мо ве у ви ду нов ца, бла жом ко ла те рал-
ном ште том ко ју су на ша се ла пре тр пе ла то ком Ве ли ког ра та. Кам па ње ре-
кви ри ра ња зво на ни су има ле дис кри ми на тор ни ка рак тер за Ср бе, до та кав ши 
бо го слу жбе не објек те свих ве ро и спо ве сти и на род но сти. Пер цеп ци ја ста нов-
ни штва у ве зи са ски да њем и од но ше њем зво на би ла је у скла ду са та да шњим 
окол но сти ма: ну жна ме ра ко ја тре ба да се спро ве де; ту жно, али знат но ма ње 
зло у од но су на из гу бље не жи во те ме шта на вој ни ка или на оп шту рат ну 
не ма шти ну. У по је ди ним ме сти ма за бе ле же ни су сит ни ји не ми ри, про у зро-
ко ва ни би ло не ко рект ним по на ша њем вој ске при ли ком ски да ња зво на, би ло 
не за до вољ ством са мих ме шта на. 

Звук зво на био је не из о став ни и не за ми сли ви део сва ко днев ног жи во та 
се ља ка и гра ђа на. Зво на су огла ша ва ла не са мо из ве сне тре нут ке у то ку дана 
већ и ва жни је до га ђа је у жи во ту до тич них за јед ни ца. Сто га је њи хо во од но-
ше ње мо ра ло има ти из ве сни не га тив ни пси хо ло шки ути цај. Ти ме се об ја-
шња ва и по то ње рас по ло же ње ста нов ни штва у при ку пља њу сред ста ва за 
на бав ку но вих зво на на кон ра та, као и тор же стве не про сла ве и ве се ља ко ји 
су упри ли че ни по во дом њи хо вог осве ће ња.

Са гле да ва но са стро го тех нич ког ста но ви шта, као и из пер спек ти ве са-
да шњих људ ских и ма те ри јал них ре сур са, са да се, на кон ско ро сто го ди на, 
по ста вља ње но вих зво на мо же сма тра ти и сре ћом у не сре ћи: том је при ли ком 
за ме ње на и ве ћи на про прат них ме ха ни за ма, као и по сто ља (тзв. ко за), ко ји 
су и да нас функ ци о нал ни и у ре дов ној упо тре би.

13 Три ве ка Те ке ли ји не цр кве. Арад 1702–2002, Те ми швар, 2002, стр. 173. 
14 Де јан По пов, Све ча но сти по во дом осве ће ња зво на срп ске цр кве у Те ми шва ру (Фа бри ци) 

1924. го ди не, „Ба нат ски ал ма нах”, Те ми швар, 2017, стр. 387–399. 
15 Нат пис на сред њем зво ну срп ске цр кве у Кет фе љу, по ста вље ном 1928. го ди не. Љу бо мир 

Сте па нов, Из по ве сти Кет фе ља, стр. 124.
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С дру ге стра не, за у век су из гу бље ни по је ди не ин фор ма ци је и за пи си у 
ве зи са не ка да шњим кти то ри ма зво на и вре ме ни ма из ко јих су по ти ца ла. Си-
сте мат ско при ку пља ње ар хив ске, фо то граф ске, па чак и фо но граф ске гра ђе 
о ре кви ри ра ним, али и по сто је ћим зво ни ма срп ских цр ка ва на да на шњој 
те ри то ри ји Ру му ни је да ло би по во да за је дин стве но мо но граф ско де ло у нас.

Пред рат ни оглас те ми швар ске зво но лив ни це „Но вот ни” („Срп ски Си он”, 1902. год.)

Ски ну та зво на Све то ђур ђев ске срп ске цр кве, шко ле и гро бља у Те ми шва ру (Фа бри ци),  
2/15. ју на 1917.
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Осве ће ње но вих зво на срп ске цр кве у Те ми шва ру (Фа бри ци), на да на шњем Тра ја но вом тр гу, 
21. ок то бра / 9. но вем бра 1924. го ди не. Чи но деј ство вао је епи скоп 
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Осве ће ње но вих зво на срп ске цр кве у Те ми шва ру (Фа бри ци), на да на шњем Тра ја но вом тр гу, 
21. ок то бра / 9. но вем бра 1924. го ди не. Чи но деј ство вао је епи скоп Те ми шва р ски др Ге о р ги је 

(Ле тић) уз са слу же ње са бо ра све ште ни ка, у при су ству број ног гра ђан ства, удру же ња  
и пе вач ких дру шта ва

Све штен ство и на род при ли ком осве ће ња но вих зво на срп ске цр кве у Печ ки  
(Арад ска жу па ни ја), 5/18. април 1926.
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REC HI ZIŢIA CLO PO TE LOR DIN BI SE RI CI LE SÂRBEŞTI PEN TRU  
NE VOI DE RĂZBOI; CON DIŢII ŞI CON SE CINŢE

De jan Po pov

Re zu mat

Pe lângă cam pa ni i le de co lec ta re a împrumuturilor de război între anii 1914-1918, 
o cam pa nie de co lec ta re a me ta le lor pen tru ne vo i le ar ma tei Au stro-un ga re a fost iniţiată 
în 1915. Cam pa nia a pre su pus şi rec hi ziţio na rea clo po te lor bi se ri ceşti , ca re a început în 
Ba nat în anul 1916. În Epi sco pia Sârbă a Ti mişoa rei clo po te le au fost con fi sca te în trei 
va lu ri (în 1916 şi 1917). Deşi o com pen saţie fixă (per gre u ta te) a fost stabilită, ba nii 
obţinuţi pu te au fi uti li zaţi fie pen tru împrumuturile de război, fie in ve stiţi în bancă, fără a 
exi sta po si bi li ta tea chel tu i rii lor pe pe ri o a da războiului. După con fla graţie, datorită no i lor 
con tex te, ma jo ri ta tea su me lor au fost pi er du te. Rec hi ziţia clo po te lor a avut un im pact 
sem ni fi ca tiv asu pra mo ra lu lui po pu laţie i. În con se cinţă, în a do ua şi a tre ia decadă a 
se cu lui al XX-lea, ma jo ri ta tea comunităţilor lo ca le au co lec tat fon du ri cu sco pul procurării 
de noi clo po te bi se ri ceşti . Sfinţirea şi in sta la rea lor a pri le ju it or ga ni za rea de festivităţi 
la ni vel lo cal.

THE RE QU I SI TI ON OF THE BELLS FROM THE SER BIAN CHUR CHES  
FOR WAR PUR PO SES; CON DI TI ONS AND CON SE QU EN CES

De jan Po pov

Sum mary

Along with the cam pa igns of col lec ting do na ti ons on ac co unt of the War Lo ans 
bet we en 1914 and 1918, anot her cam pa ign of col lec ting me tal for the ne eds of the Au stro-
Hun ga rian Army was ini ti a ted in 1915. The cam pa ign al so tar ge ted the re qu i si ti on of 
chu rch bells, which com men ced in Ba nat in 1916. In the Ser bian Ort ho dox Di o ce se of 
Ti mişoa ra the bells we re con fi sca ted in three wa ves (1916 and 1917). A fi xed com pen sa tion 
(per we ight) was esta blis hed; ho we ver, the mo ney co uld eit her be re-used for the War 
Lo ans or in ve sted in a bank, with no pos si bi lity of be ing cas hed in the war pe riod. Af ter 
the war, due to new oc cur ren ces, most of tho se sums we re lost. Con se qu ently, du ring the 
se cond and the third de ca de of 20th cen tury, most lo cal com mu ni ti es gat he red funds and 
pro cu red new chu rch bells. The ir con sec ra tion and in stal la tion pro vi ded op por tu nity for 
pom po us fe sti vi ti es.
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М и л а н  М и ц и ћ 1

ОП ТА ЦИ ЈА СР БА ИЗ РУ МУ НИ ЈЕ  
У КРА ЉЕ ВИ НУ СХС  

(1918‒1941)

СА ЖЕ ТАК: Рад го во ри о на се ља ва њу Ср ба из Ру му ни је у ју го сло вен ски део 
Ба на та у про це су ју го сло вен ске аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је и раз гра ни че њу 
Кра ље ви не СХС и Ру му ни је у Ба на ту. Срп ски рат ни ве те ра ни до бро вољ ци и оп-
тан ти би ли су две основ не ко ло ни за ци о не гру пе ко је су се до се ли ле из срп ских 
на се ља у ру мун ском Ба на ту. Њи хов број био је не зна тан у од но су на дру ге на се-
ље нич ке за јед ни це и они ни су зна чај ни је ути ца ли на ко ло ни за ци о ни про цес у 
Ба на ту (1921–1941).

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ср би, Ру му ни ја, Ба нат, гра ни ца, оп тан ти, до бро вољ ци, 
ко ло ни за ци је.

Дуг и на пет про цес раз гра ни че ња из ме ђу Кра ље ви не СХС и Кра ље ви не 
Ру му ни је на про сто ру Ба на та (1918–1923) за вр шен је бес кон фклит но за хва-
љу ју ћи по сре до ва њу Фран цу ске као са ве зни це oбеју др жа ва и не по сто ја њу 
исто риј ских су ко ба срп ског и ру мун ског на ро да. Са ве знич ки од но си (Ма ла 
Ан тан та), по твр ђе ни бра ком ју го сло вен ског кра ља Алек сан дра и ру мун ске 
прин це зе Ма ри је, ко ји су за циљ има ли спре ча ва ње ма ђар ских ре ви зи о ни-
стич ких те жњи и про дор бољ ше вич ке иде о ло ги је из Со вјет ског Са ве за, 
ста би ли зо ва ли су од но се две др жа ве и сма њи ли од зив ка пре се ља ва њу срп-
ског ста нов ни штва из Ру му ни је у Кра ље ви ну СХС. Ка но вој ју го сло вен ској 
др жа ви у 20-им го ди на ма ХХ ве ка упу ти ли су се из ве стан број срп ских 
ин те лек ту а ла ца из Ру му ни је, ма ње гру пе срп ских рат них ве те ра на-до бро во-
ља ца из срп ских на се ља у Ру му ни ји и ма ли број оп та на та, углав ном по те клих 
из бе зе мља шких сло је ва у срп ским се ли ма ко ја су оста ла у ру мун ском Ба на-
ту а ко ји су пре се ље њем у ју го сло вен ски Ба нат тра жи ли со ци јал ну при ли ку 
у на де о би ве ле по сед нич ке зе мље осло бо ђе не аграр ном ре фор мом.

У на се ља ва њу но во фор ми ра них ме ста у Ба на ту (1921–1941) уче ство ва ле 
су две ма ње гру пе срп ских рат них ве те ра на до бро во ља ца из срп ских се ла 
ру мун ског Ба на та. Ше сто ри ца до бро во ља ца срп ске вој ске из Че не ја, Не ме та, 
Ма лог Беч ке ре ка и Ве ли ког Се ми клу ша 16. ма ја 1921. го ди не на ве ле по се ду 
Ча во ши ја у Че не ју, за јед но са још де се то ри цом до бро во ља ца ко ло ни зо ва них 

1 mi lan.mi cic @voj vo di na.go v.rs 
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из Ли ке на овај ве ле по сед, фор ми ра ли су аграр ну за јед ни цу.2 За тим се ова 
гру па до се ље ни ка (6 до бро во ља ца из ру мун ског де ла Ба на та и 22 до бро вољ ца 
из Ли ке) на ве сти да ће Че неј у ко рек ци ји гра ни ца две др жа ве при па сти Ру-
му ни ји у про ле ће 1922. пре се ли ла у ко ло ни ју Ру ско Се ло, код Ве ли ке Ки кин-
де, на ве ле по сед Ана ста зи је Се че њи. Пе то ри ца из ове гру пе до бро во ља ца на-
се ли ли су ко ло ни ју Ру ско Се ло док је за јед ног од њих (Ђу ри ца Па влов) ова 
ко ло ни ја би ла тран зит ни про стор, и овај до бро во љац се ка сни је пре се лио у 
Ве ли ку Ки кин ду.3 

Пре ма до пи су Срп ске зе мљо рад нич ке за дру ге у Срп ској Цр њи од 1. 
ју ла 1921. Са ве зу срп ских зе мљо рад нич ких за дру га, у ата ру овог на се ља зе-
мљи ште је до би ло 17 до бро во ља ца из Ру му ни је ко ји ни су на се ље ни, не ра де 
зе мљу и „из да ју је у за куп и на по ле”.4 Ме ђу тим, 7. ав гу ста 1921. на ма ју ру 
Ма ли Си гет ве ле по се да Че ко њи ћа, код Срп ске Цр ње и Не мач ке Цр ње, ро дио 
се Жар ко, син Ра де Ла за ро ва, срп ског до бро вољ ца из Вар ја ша,5 што го во ри 
о при су ству срп ских до бро во ља ца из ру мун ског Ба на та на ма ју ри ма овог ве-
ле по се да. Из ове гру пе срп ских рат них ве те ра на до бро во ља ца 11 по ро ди ца 
је ка сни је са ма ју ра на се ље но у ко ло ни ју Вој во да Бо јо вић, а пет у ко ло ни ју 
Вој во да Сте па, што при бли жно од го ва ра бро ју од 17 по ро ди ца срп ских до бро-
во ља ца из Ру мун ског Ба на та ко је су при вре ме но би ле на се ље не на ма ју ру 
Ма ли Си гет око Не мач ке Цр ње и Срп ске Цр ње. На се ље не до бро во љач ке по-
ро ди це у овим ко ло ни ја ма би ле су из Вар ја ша, Че не ја, Ча на да, Срп ског Сем-
пе тра, Пре ка ја, Ке че, Те ми шва ра, Не ме та и Са ра во ле.6 Исто вре ме но, То дор 
То вла ди нац, Ср бин из Ру му ни је, са рад ник ју го сло вен ских без бе до но сних 
ор га на, 25. ју ла 1921. тра жио је од над ле жних по ли циј ских ор га на да ин тер-
ве ни шу јер је у „ци гла ни Фран хо фер код Срп ске Цр ње за по сле но ви ше лица 
ко ја су из бе гли це из Ру му ни је и да је нео п ход но из вр ши ти ра ци ју”,7 што ука-
зу је на то да су се срп ске из бе гли це из Ру му ни је, ко је ће Кон вен ци јом о раз-
гра ни че њу из 1923. до би ти пра во оп та ци је, на ла зи ле у бли зи ни но во фор ми-
ра не гра ни це, да су би ле си ро ма шног ма те ри јал ног ста ња и да су ег зи стен-
ци ју обез бе ђи ва ле фи зич ким ра дом у цр њан ској ци гла ни.

Срп ски оп тан ти из Ру му ни је 16. де цем бра 1924. осно ва ли су Че твр ту 
оп тант ску за јед ни цу са сре ди штем у Но вој Цр њи. Ова за јед ни ца је 10. де цем-
бра 1924. има ла 44 оп тан та, а 1. ма ја 1926. године 58 оп та на та,8 и би ла је је ди на 
ор га ни за ци ја у ко јој су се срп ски оп тан ти из Ру му ни је мо гли иден ти фи ко ва ти 
као осо бе на и пре по зна тљи ва ко ло ни за ци о на за јед ни ца у про це су ко ло ни за-
ци је. На се ље ни оп тан ти би ли су ра се ја ни на ши ро ком про сто ру уз но ву ју го-
сло вен ско-ру мун ску гра ни цу у Ба на ту из ме ђу Срп ске Цр ње, Ја ше То ми ћа, 

2 Ми лан Ми цић, Не ви дљи ва се о ба, Те ми швар 2016, 32.
3 М. Ми цић, „Јед на ко ло ни ја у Ба на ту – фор ми ра ње ру ско сел ске ко ло ни је (1920–1941)”, у: 

Ру ско Се ло – при ло зи за мо но гра фи ју на се ља, Ру ско Се ло 2012, 199.
4 М. Ми цић, Не ви дљи ва се о ба, 32.
5 Ар хив Ме сне кан це ла ри је Срп ска Цр ња, Ма тич на књи га ро ђе них Не мач ка Цр ња 1921–1941.
6 М. Ми цић, нав. де ло, 76–77.
7 Ар хив Ју го сла ви је (да ље: АЈ), ф. 14, Ми ни стар ство уну тра шњих де ла Кра ље ви не Ју го-

сла ви је, к. 144, а. ј. 503.
8 Ар хив Вој во ди не (да ље: АВ), ф. 119, Са вез аграр них за јед ни ца за Ба нат (1923–1952), к. 58, 

Вој во да Сте па. 
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Ве ли ке Ки кин де и Бе геј ског Све тог Ђур ђа, на ма ју ри ма или у „ки ри ји” у 
ста рим ба нат ским на се љи ма. Срп ским оп тан ти ма из Ру му ни је се 24. де цем-
бра 1924. при дру жи ла гру па од 22 оп тан та из Че не ја9 пре се ље на у Кра ље-
ви ну СХС го ди ну да на по сле ко рек ци је гра ни це, ка да је њи хо во се ло при-
па ло Ру му ни ји. Већ су тра дан, 25. де цем бра 1924, по се о би, Жар ко Гој ков из 
Че не ја при ја вио се као ста нов ник оп шти не Че сте рег на се љен на Пал ма ју ру,10 
где је у је ку би ла град ња ко ло ни је Ба нат ско Ка ра ђор ђе во. Мар та 1925. године 
19 оп та на та из ове за јед ни це би ло је при вре ме но на де ље но са 4–7 к. ј. зе мљи шта 
у ма ђар ској по ли тич кој оп шти ни То ба, 11 оп та на та на де ље но је са 3–8 к. ј. зе-
мљи шта у оп шти ни Не мач ка Цр ња, а 14 оп та на та из Ру му ни је уоп ште ни је 
би ло на де ље но зе мљом. Оп тан ти на де ље ни зе мљом би ли су уда ље ни 10–22 км 
од ме ста ста но ва ња до ме ста где им је зе мљи ште на де ље но, ни су има ли по-
љопри вред на ра ди ла и вуч ну сто ку и за то ни су мо гли да об ра ђу ју зе мљу. Зе-
мљи ште на де ље но у оп шти ни То ба би ло је прав но-по се дов но не ре гу ли са но 
а 11 пар це ла узур пи ра ло је ло кал но ма ђар ско ста нов ни штво и оп тан ти ма је 
оно би ло не до ступ но.11 У тим го ди на ма сви оп тан ти би ли су бес кућ ни ци, 
од но сно ста но ва ли су у при вре ме ном сме шта ју у ло шим стам бе ним и хи ги-
јен ским усло ви ма, а 31,8% од на се ље них оп та на та чак ни је би ло на де ље но 
зе мљи штем, што ука зу је на про ви зор ност и нео р га ни зо ва ност аграр не ре фор-
ме у Кра ље ви ни СХС и не бри гу пре ма ко ло ни зи ра ном ста нов ни штву, по го-
то во оп тан ти ма из Ру му ни је ко ји су у ко ло ни за ци о ном про це су услед сво је 
ма ло број но сти и нео р га ни зо ва но сти би ли руб на ко ло ни за ци о на за јед ни ца.

То ком ко ло ни за ци је Ба на та (1921–1941) оп тан ти из срп ских се ла ру мун-
ског Ба на та, за јед но са срп ским рат ним ве те ра ни ма до бро вољ ци ма, на се ли ли 
су се у ко ло ни ја ма ко је су на ста ле у бли зи ни или у ду би ни но ве ју го сло вен-
ско-ру мун ске гра ни це, у: Вој во ди Бо јо ви ћу (25 по ро ди ца), Вој во ди Сте пи 
(21 по ро ди ца), Ба нат ском Ка ра ђор ђе ву (11 по ро ди ца), Ру ском Се лу (6 по ро-
ди ца) и са ла шар ској ко ло ни ји Гор ња Му жља код Ве ли ког Беч ке ре ка (Пе-
тров гра да) (6 по ро ди ца). На се ље ни до бро вољ ци из срп ских се ла ру мун ског 
Ба на та при па да ли су сво јим за ви чај ним за јед ни ца ма, а ста ту сно су при па-
да ли та ко ђе за јед ни ца ма срп ских рат них ве те ра на до бро во ља ца из ди нар ских 
кра је ва Кра ље ви не СХС ме ђу ко ји ма су би ли на се ље ни. Зна чај ни ји ути цај 
гру па срп ских на се ље ни ка из Ру му ни је оства ри ва ла је у ко ло ни ји Вој во да 
Бо јо вић ко ја је на ста ла из ме ђу но ве ба нат ске гра ни це и Срп ске и Не мач ке 
Цр ње, где је чи ни ла 10% на се ље ног ста нов ни штва јер су Ср би из Ру му ни је 
би ли осни ва чи на се ља а ме ђу ма ло број ним на се ље ним до бро вољ ци ма чи ни-
ли су нај број ни ју и нај ком пакт ни ју за јед ни цу. У дру гим ко ло ни ја ма ис ти-
ца ли су се по је ди ни „ви ђе ни ји” по је дин ци ко ји су ма ло бо ље ма те ри јал но 
„ста ја ли” или се сво јим спо соб но сти ма из два ја ли из ко ло ни за ци о не ма се. У 
Вој во ди Сте пи то су би ли Слав ко Ма рић из Вар ја ша, Де спот Стан ко вић из 
Че не ја и удо ви ца Ву ко са ва Јо ва но вић из Че не ја, је ди на же на у ор га ни ма 
аграр них за јед ни ца у про це су ко ло ни за ци је у Кра ље ви ни СХС (Ју го сла ви ји). 

9 Ле то пис Срп ске пра во слав не оп шти не Че неј.
10 АВ, ф. 119, к. 58.
11 М. Ми цић, нав. де ло, 42–43.
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У Алек сан др о ву, нај ве ћој ко ло ни ји у Кра ље ви ни СХС, ко ја је пред Дру ги 
свет ски рат има ла око 5000 ста нов ни ка жи вео је са мо је дан оп тант – Са ва 
Са бљић из Са ра во ле ко ји је био нај ве ћи и нај зна чај ни ји тр го вац у но вом на-
се љу. У ко ло ни ји Ру ско Се ло из два јао се до бр о во љац Љу бо мир Пај тић, ко ји 
је имао ка фа ну и био угле дан члан но ве за јед ни це. У ко ло ни ји Ба нат ско Ка-
ра ђор ђе во, у јав ном жи во ту ово га ве ли ког ко ло ни стич ког на се ља уче ство вао 
је Јо ца Па суљ ски из Срп ског Сент Мар то на.12

Укуп но у про це су ко ло ни за ци је Ба на та (1921–1941) уче ство ва ло је 75 
по ро ди ца Ср ба из Ру му ни је и то 21 у ста ту су до бр о во ља ца и 54 у ста ту су 
оп та на та са око 400 чла но ва по ро ди це или 1,4% од укуп но на се ље ног ста-
нов ни штва у Ба на ту у по ме ну том пе ри о ду, што зна чи да је срп ска за јед ни ца 
у Ру му ни ји у про це су ко ло ни за ци је Ба на та за у зи ма ла руб но ме сто и би ла 
мар ги нал на по ја ва.

12 М. Ми цић, нав. де ло, 53–61.
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ПРИ ЛО ЗИ

СР БИ ИЗ РУ МУ НИ ЈЕ НА СЕ ЉЕ НИ У КО ЛО НИ ЈИ  
ВОЈ ВО ДА БО ЈО ВИЋ

До бро вољ ци
1. Ани чин Ми та, Вар јаш
2. Ба чван Ар са, Че неј
3. Ђа ко вић Мир ко, Ча над
4. Ер де љан Ми лан, Вар јаш
5. Ку куљ Ми лан, Че неј
6. Ла за ре вић Ра да, Вар јаш
7. Ми шић Влај ко, Срп ски Св. Пе тар
9. Ми шић Ра да, Срп ски Св. Пе тар
9. Ми шко вић Ар ка ди је, Пре кај
10. Пан тић Ог њен, Ке ча
11. Пе тр ов Ра де насл., Те ми швар13

Оп тан ти
1. Ва сић Ми лан
2. Га ври лов Вељ ко
3. Га јин Ла за
4. Ђу ли нац Ми лан, Срп ски Св. Пе тар
5. Ђу ли нац Ми ли во је, Срп ски Св. Пе тар
6. Ђу рин Ми ли вој
7. Жив ков Mиша
8. Јо ва но вић Ду шан
9. Ла тин кин Жив ко
10. Мар ти нов Ва са
11. Са вић Бо шко, Срп ски Св. Мар тон
12. Стој шин Ге на
13. Чу ру шкин Ми лан, Че неј
14. Чу ру шкин Иса, Че неј14

СР БИ ИЗ РУ МУ НИ ЈЕ НА СЕ ЉЕ НИ У КО ЛО НИ ЈИ  
ВОЈ ВО ДА СТЕ ПА

До бро вољ ци
1. Авра мов Срећ ка Ви до сав, Не мет
2. Ба та њац Ла зе насл., Срп. Све ти Пе тар
3. Ми ћин Ђу ри це Ра да, Са ра во ла
4. Ми шко вић То ше Ла за, Вар јаш
5. Сто јић Јо це Сте ван15

13 Исто риј ски ар хив Зре ња нин (да ље: ИАЗ), ф. 99, Име нич ни ре ги стар аграр них ин тере се на та.
14 АВ, ф. 119, к. 56.
15 ИАЗ, ф. 99, Име нич ни ре ги стар аграр них ин тре се на та.



168

Оп тан ти
1. Авра мов Јеф та, Не мет
2. Ба чван ски Ми ша, Са ра во ла
3. Јо ва но вић Ву ко са ва, Че неј
4. Гло гов чан Бо го љуб
5. Гло ђа јић Па вле
6. Ма рић Слав ко, Вар јаш
7. Ми шић Ја ша, Вар јаш
8. Па влов Ра да, Че неј
9. Ра ду лов Об рад, Че неј
10. Рај шић Ђор ђе
11. Сто јић Ла за
12. Стан ко вић Де спот, Че неј
13. Стој ков Ра да, Вар јаш
14. То вла ди нац То дор
15. Чу ту ра Ми лош, Ке ча
16. Шпи ри да нов Ду шан, Жом бољ16

СР БИ ИЗ РУ МУ НИ ЈЕ НА СЕ ЉЕ НИ У КО ЛО НИ ЈИ  
БА НАТ СКО КА РА ЂОР ЂЕ ВО

1. Бог да нов Ва са, Че неј
2. Ве чер ко вић Ми ло рад
3. Гој ков Жар ко, Че неј
4. Го ми лин Ћи ра, Срп ски Св. Мар тон
5. Мак сић Пе ра, Срп ски Св. Мар тон
6. Мар ти нов Вељ ко, Срп ски Св. Мар тон
7. Ми шко вић Ми лан, Че неј
8. Нин ков Ра ди вој, Че неј
9. Па су ље вић Јо ца, Срп ски Св.Мар тон
10. Ра ду лов Ми ло рад, Че неј
11. Сви лен га ћин Алек сан дар, Срп ски Св. Мар тон17

СР БИ ИЗ РУ МУ НИ ЈЕ НА СЕ ЉЕ НИ У РУ СКОМ СЕ ЛУ

До бро вољ ци
1. Ар сић Ва са, Не мет
2. Ђул ве зан Све то зар, Че неј
3. Јер го ва но вић Све ти слав, Не мет
4. Ма рин кин Зла то је, Ма ли Беч ке рек
5. Пај тић Љу бо мир, Ве ли ки Св. Ми клуш
Оп тант
1. Ми ло са вље вић Ми лан, Че неј18

16 ИАЗ, ф. 99, Ко ми си ја за ли кви да ци ју аграр не ре фор ме Пе тров град (1923–1952), Име нич ни 
ре ги стар аграр них ин тре се на та.

17 Ми лан Ми цић, Ис ку ше ње – жи ве ти у ко ло ни ји, Ба нат ско Ка ра ђор ђе во 2008, 216.
18 М. Ми цић, „Јед на ко ло ни ја у Ба на ту – фор ми ра ње ру ско сел ске ко ло ни је (1920–1941)”, 283–291.
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СР БИ ИЗ РУ МУ НИ ЈЕ НА СЕ ЉЕ НИ У КО ЛО НИ ЈИ  
ГОР ЊА МУ ЖЉА

1. Жар ков Јо ца, Че неј
2. Не на дов Иван, Че неј
3. Не на дов Ђо ка, Че неј
4. Па вло вић Спа со је, Че неј
5. Па вло вић Сре ја, Че неј
6. Сте фа но вић Бо га, Че неј19

OP TANŢII  SÂRBI DIN ROMÂNIA  
ÎN RE GA TUL SÂRBILOR, CROAŢILOR ŞI SLO VE NI LOR (1918‒1941)

Mi lan Mi cić

Re zu mat

Luc ra rea are ca temă mu ta rea sârbilor din România în par tea iugoslavă a 
Ba na tu lui în tim pul colonizărilor şi implementării re for mei agra re în ţara vecină. 
Este vor ba de o perioadă de stul de tul bu re din punct de ve de re po li tic, având în 
ve de re re laţii le ten si o na te din tre ce le două ţări din ca u za împărţirii Ba na tu lui. 
Unii din tre foştii ve te ra ni de război şi cetăţeni au stro-un ga ri de et nie sârbă ca re 
au lup tat ca vo lun ta ri în ar ma ta Re ga tu lui Ser bi ei au fost adu naţi în două gru pe 
de co lo nişti  ori gi na ri din sa te le sârbeşti rămase în Ba na tul românesc. Numărul 
lor a fost însă in fim faţă de re pre zen tanţii  al tor comunităţi co lo ni za te în Ba na tul 
sârbesc în pe ri o a da menţionată (1921-1941). 

THE OP TA TION OF THE SERBS FROM RO MA NIA TO THE KING DOM  
OF SERBS, CRO ATS AND SLO VE NES (1918‒1941)

Mi lan Mi cić

Sum mary

The to pic of this pa per is the re set tling of Serbs from Ro ma nia to the 
Yugo slav part of Ba nat du ring the pro cess of the Yugo sla vian agra rian re form and 
co lo ni za tion, as well as the esta blis hment of the bor ders bet we en the Ro ma nia 
and the King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes. Ser bian war ve te rans-vo lun te ers 
and the op tants we re the two ba sic co lo ni za tion gro ups that ar ri ved from Ser bian 
pla ces in the Ro ma nian Ba nat. The ir num ber was ho we ver in sig ni fi cant in com-
pa ri son to ot her set tling com mu ni ti es, and as such did not sig ni fi cantly in flu en ce 
the co lo ni za tion pro cess in Ba nat, in the pe riod 1921‒1941.

19 АВ, ф. 99, к. Гор ња Му жља.
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MONUMENTUL EROILOR DIVIZIEI 1  
VOLUNTARI SÂRBI ÎN DOBROGEA

Date generale despre Divizia 1 Voluntari Sârbi şi acţiunile militare des
făşurate în Dobrogea în 1916. Divizia 1 Voluntari Sârbi a fost înfiinţată pe teri-
toriul Rusiei în iarna l915/1916, fiind formată din prizonieri de război sârbi, croaţi şi 
sloveni din armata Austro-Ungariei, aflaţi pe teritoriul Rusiei, militari sârbi aflaţi 
în insula Corfu, voluntari sârbi din SUA, voluntari sârbi refugiaţi în România 
trecuţi ulterior în Rusia, 75 de ofiţeri cehi şi slovaci.

Voluntarii au depus jurământ de credinţă regelui Serbiei Petru I Karagheorghe-
vici Eliberatorul. Limba folosită în unitate era limba sârbă, iar voluntarii diviziei 
respectau protocolul sârbesc.

Divizia avea următoarea structură organizatorică:
• Brigada 1 Voluntari Sârbi cu Regimentele 1 şi 2 Voluntari Sârbi;
• Brigada 2 Voluntari Sârbi cu regimentele 3 şi 4 Voluntari Sârbi;
• Divizionul 115 Artilerie;
• Divizionul 115 Parc de Artilerie;
• Divizionul de Munte Sârb;
• Divizionul Parc Artilerie de Munte;
• Compania pionieri Sârbă;
• Escadronul 6 din Regimentul de Cavalerie Cernomorski1.

Efectivele Diviziei 1 Voluntari Sârbi care a acţionat în Dobrogea au fost de 
624 ofiţeri şi 18.244 soldaţi.2

Principalele acţiuni la care a participat Divizia 1 Voluntari Sârbi în Dobrogea 
în perioada 17 august – 16 octombrie 1916 au fost:

• Concentrarea în raionul Medgidia: 17–18 august;
• Acţiunile ofensive de la Dobrici: 25 august;
• Luptele de apărare de la Hardali-Tekederesi: 31 august–1 septembrie;
• Luptele de apărare de la Cocargea: 5–7 septembrie;
• Luptele ofensive de la Amzacea: 19–20 septembrie;
• Luptele de apărare de la Enghe Mahale (Mereni) şi Edilkioi (Miriştea): 7–8 

octombrie; 
• Retragerea în nordul Dobrogei şi trecerea în Basarabia: 14–16 octombrie.

1 Ministerul Apărării Naţionale, Marele Stat Major, Serviciul Istoric, România în Războiul 
Mondial, 1916–1919, vol. II, Imprimeria Naţională Bucureşti 1936, pag. XIV.

2 “România Eroică”, nr. 7–9/1926.
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În timpul desfăşurării acestor acţiuni militare pierderile suferite de către 
Divizia 1 Voluntari Sârbi au fost următoarele: 42 de ofiţeri morţi, 192 ofiţeri răniţi, 
1689 soldaţi morţi, 6.172 soldaţi răniţi, 866 soldaţi dispăruţi.3

Drept recunoa;tere a devotamentului şi bravurii de care au dat dovadă pe timpul 
luptelor duse pentru apărarea Dobrogei. autorităţile române au conferit unui număr 
impresionant de militari sârbi ordine şi medalii de rărzboi, astfel:

• Ordinul “Mihai Viteazul” clasa a 3-a – 11 ofiţeri;4

• Ordinul “Coroana României” cu spade, în grad de comandor – 3 ofiţeri;
• Ordinul “Coroana României” cu spade, în grad de ofiţer – 10 ofiţeri;
• Ordinul “Coroana României” cu spade, în grad de cavaler – 61 ofiţeri;
• Ordinul “Steaua României” cu spade, în grad de ofiţer – 6 ofiţeri;
• Ordinul “Steaua României” cu spade, în grad de cavaler – 33 ofiţeri;
• Medalia “Virtutea Militară” de război, clasa a II-a – 3 subofiţeri, 51 sergenţi, 

36 caporali, 59 soldaţi;
• Medalia “Virtutea Militară” de război, clasa I – 17 sergenţi, 3 caporali;
• Medalia “Bărbăţie şi Credinţă” cu spade, clasa a II-a – 2 subofiţeri, 59 sergenţi, 

41 caporali, 9 soldaţi, 2 felceri, 1 veterinar, 1 infirmieră;
• Medalia “Bărbăţie şi Credinţă” cu spade, clasa a III-a – 68 sergenţi, 108 capo-

rali, 206 soldaţi, 1 felcer.5

Demersurile politicodiplomatice pentru construirea unui monument 
dedicat eroilor sârbi. La data de 19 decembrie 1925. ataşatul militar al României 
la Belgrad col. D. I. Motaş înaintează către Marele Stat Major următorul raport:

Am onoarea a raporta că domnul general Hadgici, primul Adjutant Regal, 
fostul comandant al Diviziei Sârbe care a luptat pe frontul român în Dobrogea, 
mia comunicat că Societatea Foştilor Luptători Sârbi în Dobrogea, al cărei 
preşedinte este Domnia Sa, a decis ca să construiască un mic cavou la Medgidia 
sau în împrejurimi, cavou în care să se adune osemintele soldaţilor sârbi căzuţi 
în această regiune.

In acest scop Societatea a adunat aproape toate fondurile necesare şi ar dori 
ca în primăvara anului 1926 să înceapă construirea cavoului, aşa ca până în august 
1926 (data la care se împlinesc 10 ani de la luptele Diviziei Sârbe în Dobrogea) 
să poată termina lucrările precum şi adunarea osemintelor.

Pentru toate acestea însă, este nevoie de bunăvoinţa Statului Român şi în 
special în chestiunea cedării unui teren de circa 400–500 metri pătraţi, teren pe 
care să se construiască cavoul.

Domnul general Hadgici mia mai spus că Guvernul sârbocroatosloven 
va face intervenţiunile necesare în acest sens prin Ministerul Afacerilor Străine; 
ma rugat însă ca, mai înainte de a face aceste intervenţiuni, să previn autorităţile 

3 Ibidem.
4 Eugen Stănescu, Gavrilă Preda, Mircea Costna, Iulia Stănescu, Cavaleri ai Ordinului Militar 

de Război “Mihai Viteazul”. Sibiu 2012, pag. 124–126.
5 Miodrag Milin, Voluntari sârbi pe frontul românesc din toamna anului 1916 , “Analele Banatului”, 

Serie nouă, Arheologie- Istorie XXI 2013, pag. 442–452.
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noastre militare superioare, solicitândule sprijinul necesar pentru rezolvarea 
acestei chestiuni.

Dacă această bunăvoinţă şi sprijin vor fi acordate, atunci, la sosirea inter
venţiunii prin Ministerul de Externe chestiunea se va găsi deja cunoscută şi stu
diată de către Ministerul nostru de Război şi ca atare rezolvarea ei se va putea 
face mai cu înlesnire.6

La rândul său şeful Legaţiei Regale a României la Belgrad domnul R. G. 
Iamandi trimite la 13 ianuarie 1926 ministrului Afacerilor Străine adresa nr. 2867, 
cu următorul conţinut:

Aici alăturat am onoarea a face să parvină Excelenţei Voastre o cerere a 
domnului general Ştefan Hadjici, preşedintele Societăţii pentru Ridicarea unui 
Monument in Dobrogea. în amintirea soldaţilor voluntari sârbi, căzuţi în luptele 
pentru libertate.

Dat fiind că ridicarea acestui monument va putea contribui întro largă 
măsură la apropierea sufletească a celor două ţări aliate, cât şi la o mai bună 
cunoaştere reciprocă, sunt de părere ca cererii acestui Comitet să i se acorde 
toată atenţiunea, facânduse tot posibilul pentru a i se da o soluţiune favorabilă. 
Inaugurarea monumentului amintit, precum şi festivităţile ce sar putea eventual 
aranja cu această ocaziune, ar fi unul din mijloacele cele mai eficace pentru 
propaganda şi pentru apropierea sârboromână.

Primiţi vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele 
consideraţiuni”.7

Marele Stat Major adresează Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război, 
singura autoritate din România care se ocupa de îngrijirea şi înfrumuseţarea 
tuturor mormintelor de război de pe întreg teritoriul naţional, fără deosebire de 
naţionalitate şi confesiune,8 rugămintea de a acorda tot sprijinul Comitetului de 
Iniţiativă sârb.

La 14 ianuarie 1926 Directorul Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război 
transmite la Marele Stat Major, Diviziunea a II-a, următorul răspuns:

Vă facem cunoscut că am comunicat domnului Ataşat Militar Român din 
Belgrad că Societatea Mormintele Eroilor va da tot concursul Societăţii foştilor 
luptători sârbi în Dobrogea pentru centralizarea osemintelor eroilor sârbi din 
regiunea Medgidia în cavoul pe care această societate îl va construi pe teritoriul 
comunei Medgidia sau în împrejurimi. 

În acest scop am şi dat ordine delegatului nostru din Dobrogea să caute 
terenul necesar în întindere de 400–500 m.p. pe care să se poată construi cavoul 
proiectat. Rezultatul va fi comunicat domnului Ataşat Militar Român din Belgrad.”9

Tot în această zi directorul Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război 
transmite o adresă către ataşatul militar român din Serbia cu următorul conţinut:

6 Arhiva ONCE, Adresa ataşatului militar din Belgrad către Marele Stat Major.
7 Arhiva ONCE, Adresa nr. 2867 din 13 ianuarie 1926 a Legaţiei Regale a României în Belgrad, 

adresată ministrului afacerilor străine.
8 Col(r). Petre Stoica, România. Asociaţia Naţională “Cultul Eroilor”, Râmnicu Vâlcea, 2009, pag. 10.
9 Arhiva ONCE, Adresa directorului Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război din 14 

ianuarie 1926 către Marele Stat Major, Diviziunea a II-a.



174

La raportul dumneavoastră nr. 190/1925 înaintat Marelui Stat Major şi trans
mis spre soluţionare acestei Societăţi avem onoarea de a vă aduce la cunoştinţă 
următoarele:

1) Societatea Mormintele Eroilor Căzuţi în Război, care îngrijeşte deopotrivă 
toate mormintele de eroi aflătoare pe teritoriul Românie indiferent de naţi
onalitate, va da tot concursul necesar Societăţii Foştilor Luptători Sârbi în 
Dobrogea cu prilejul exhumării şi centralizării eroilor sârbi căzuţi în regi
unea Dobrogei întrun osuar cu cripte, pe care această Societate intenţio
nează a1 construi pe cheltuiala proprie la Medgidia sau în împrejurimi;

2) În acest scop am dat ordin delegatului nostru în regiunea Dobrogea să caute 
terenul potrivit în întindere de 400–500 m.p., care sar putea ceda numitei 
Societăţi pentru construirea cavoului. Societatea Mormintele Eroilor Căzuţi 
în Război va pune la dispoziţia Societăţii Foştilor Luptători Sârbi în Dobrogea 
pe delegatul său în această regiune pentru a da tot concursul la descoperirea 
mormintelor de eroi sârbi şi la centralizarea osemintelor lor în cavoul ce se va 
construi în acest scop. De asemenea vom pune la dispoziţia numitei societăţi 
toate datele statistice ce se posedă cu privire la mormintele de eroi sârbi 
situate în regiunea Medgidia.

3) Rezultatul ce1 vom obţine de la delegatul nostru referitor la terenul necesar 
vil vom comunica şi dumneavoastră pentru a1 putea transmite Societăţii 
Foştilor Luptători Sârbi în Dobrogea”10.
La aceeaşi dată directorul Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război 

ordonă delegatului său din Dobrogea sublocotenentul Nicolae Copaciu următoarele:
Binevoiţi a cunoaşte că Societatea Foştilor Luptători Sârbi din Dobrogea, 

al cărei preşedinte este domnul general Hadgici, prim adjutant regal şi fost coman
dant al Diviziei Sârbe care a luptat în Dobrogea. intenţionează să construiască 
un mic cavou la Medgidia sau în împrejurimi unde să aşeze osemintele eroilor 
sârbi căzuţi în această regiune.

Această lucrare urmează a se începe în primăvara acestui an, iar operaţiunea 
centralizării să se execute în aşa fel, încât să fie complet terminată până în august 
1926, când se împlinesc 10 ani de la luptele date de Divizia Sârbă în Dobrogea.

În acest scop sus numita Societate ar avea nevoie să i se cedeze un teren de 
circa 400500 m.p. pe care să se execute cavoul proiectat, ale cărui cheltuieli le 
va suporta în întregime.

Comunicânduvă cele ce preced, vă rugăm să cercetaţi un teren potrivit pe 
teritoriul comunei Medgidia sau în apropiere, teren care sar putea ceda în scopul 
sus menţionat.

Rezultatul îl veţi raporta cât mai urgent, chestiunea urmând a fi rezolvată fără 
întârziere înainte de 25 ianuarie, când trebuie dat un răspuns definitiv domnului 
ataşat militar român în Serbia, spre a comunica celor în drept.”11

10 Arhiva ONCE, Adresa directorului Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război către ataşatul 
militar al României la Belgrad, din 14 ianuarie 1926

11 Arhiva ONCE, Ordinul transmis de către directorul Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în 
Război, delegatului din regiunea Dobrogea, 14 ianuarie 1926.
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Mult mai devreme decât termenul ordonat, la 17 ianuarie 1926 sublocote-
nentul Nicolae Copaciu raportează că cel mai bun loc pentru ridicarea cavoului 
eroilor sârbi este alături de cimitirul internaţional care se organizează la Mircea 
Vodă, care în viitor va fi înzestrat cu irigaţii şi iluminat public.12

În baza acestei propuneri directorul Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în 
Război, la 1 februarie 1926, transmite ataşatului militar la Belgrad, următoarele:

Avem onoarea a vă aduce la cunoştinţă că în urma cercetărilor la faţa locului, 
delegatul nostru în regiunea Dobrogea raportează că cel mai potrivit loc pentru 
construirea mausoleului eroilor sârbi înmormântaţi în Dobrogea este lângă gara 
Mircea Vodă.

Tot acolo se organizează de către Societatea Mormintele Eroilor Căzuţi în 
Război un mare cimitir de onoare în care se vor centraliza mormintele de eroi 
români, aliaţi şi inamici aflate pe teritoriul judeţului Constanţa.

Locul ales se află întro poziţiune care predomină împrejurimile, având o 
frumoasă privelişte şi fiind în apropiere de linia ferată BucureştiConstanţa.

Acest loc în suprafaţă de 400–500 m.p. se poate obţine în cel mai scurt timp 
şi el va fi pus în mod gratuit la dispoziţiunea delegaţiunii iugoslave pentru ridica
rea mausoleului.

Aşteptăm răspunsul dumneavoastră pentru ca, în cazul în care locul convine, 
să intrăm în posesia lui in scopul menţionat.13

Ministerul de Război asigură Ministerul Afacerilor Străine că va acorda toată 
atenţiunea cu privire la ridicarea monumentului soldaţilor sârbi căzuţi în Dobrogea. 
în ceia ce priveşte inaugurarea monumentului şi festivităţile ce eventual ar avea 
loc cu această ocazie.14

După ce aduce la cunoştinţa generalului Stefan Hadžić propunerea primită, 
ataşatul militar român la Belgrad transmite directorului Societăţii Mormintele 
Eroilor Căzuţi în Război următoarele:

Am comunicat domnului general Hadgici cuprinsul adresei dumneavoastră. 
Domnia sa vă mulţumeşte cu recunoştinţă pentru bunăvoinţa şi repeziciunea cu 
care aţi soluţionat cererea sa, comunicându-mi în acelaşi timp că terenul propus 
de dumneavoastră este foarte bine ales şi convine din toate punctele de vedere.

Se aşteaptă însă şi răspunsul Ministerului Afacerilor Străine din Bucureşti 
la adresa făcută de generalul Hadgici prin Legaţiunea din Belgrad, adresă care 
a fost trimisă de această Legaţiune cu nr. 2867 din 23 decembrie 1925 la Minis
terului Afacerilor Străine din Bucureşti, după care chestiunea se va considera ca 
definitiv rezolvată.15

La 19 februarie 1926 directorul Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război 
ordonă sublocotenentului Nicolae Copaciu următoarele:

12 Arhiva ONCE, Raportul înaintat de sublocotenentul Nicolae Copaciu conducerii Societăţii 
Mormintele Eroilor Căzuţi în Război, 17 ianuarie 1926.

13 Arhiva ONCE, Adresa directorului Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război transmisă 
ataşatului militar român la Belgrad, 1 februarie 1926.

14 Arhiva ONCE, Adresa nr.865 din 8 februarie 1926 a Ministerului de război (Secretariatul 
General) către Ministerul Afacerilor Străine.

15 Arhiva ONCE, Adresa nr. 23 din 10 februarie 1926 a ataşatului militar român la Belgrad către 
Societatea Mormintele Eroilor Căzuţi în Război. 
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Binevoiţi a cunoaşte că domnul ataşat militar român din Belgrad nea comu
nicat cu adresa nr. 23 din 10 februarie a.c. că terenul propus de dumneavoastră 
la gara Mircea Vodă pentru construirea mausoleului eroilor sârbi căzuţi pe 
teritoriul dobrogean convine din toate punctele de vedere domnului general Hadgici, 
iniţiatorul acestei opere şi în consecinţă vă rugăm a lua urgent măsuri pentru 
obţinerea acelui teren în scopul menţionat mai sus.

Rezultatul, împreună cu actele respective, îl veţi înainta Comitetului Central 
cât mai neîntârziat, întrucât lucrările urmează a se începe chiar în primăvara 
acestui an.16

In ziua de luni 22 martie 1926 generalul Čolak Antić, ataşatul militar al 
Iugoslaviei şi Đoka Petrov, deputat sârb, însoţiţi de sublocotenentul Nicolae Copaciu, 
vizitează Medgidia, ocazie cu care a fost identificată o nouă locaţie unde să se 
construiască viitorul monument, o colină de lângă cazărmile din Medgidia, la 
intersecţia şoselelor ce duc, una la Constanţa şi cealaltă la Bazargic, numită Tabia 
Turcească. Sublocotenentul Nicolae Copaciu informează printr-o telegramă condu-
cerea Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război despre noua locaţie aleasă.17

După ce este informat de noua locaţie aleasă, generalul Stefan Hadžić tam-
smite, printr-o adresă în limba franceză, următoarele propuneri ataşatului militar 
al României la Belgrad:

Pentru a comemora luptele eroice şi sacrificiile enorme pe care corpurile 
de armată ale voluntarilor iugoslavi leau adus în Dobrogea. în 1916, efortul 
glorios şi succesul final al armatelor aliate, contribuind la eliberarea naţiunilor 
română şi iugoslavă, mediile naţionale din ţările noastre au decis să construiască 
în Dobrogea. aproape de câmpul de bătaie, un osuar pentru a transporta acolo 
rămăşiţele glorioase ale eroilor iugoslavi ucişi de inamic şi a ridica un monument 
demn de gloria lor.

Având convingerea că Guvernul Regal Român va acorda tot sprijinul necesar 
acestei opere, destinată să comemoreze gloria şi fraternitatea armelor celor două 
armate ale noastre întro epoca foarte dificilă şi decisivă pentru existenţa lor. 
Comitetul pentru ridicarea unui monument în memoria voluntarilor morţi în 
Dobrogea, are onoarea să se adreseze Legaţiei Regale Române cu următoarea 
rugămintea de a binevoi să depună eforturi pe lângă Guvernul său şi să obţină 
concursul acestuia în următoarele chestiuni:

1) permisiunea, de principiu, ca mormintele soldaţilor iugoslavi, morţi şi 
îngropaţi în Dobrogea, să poată fi concentrate în oraşul Medgidia;

2) ca Guvernul Regal Român să pună la dispoziţia Comitetului în acest oraş 
un teren de cca 1.000 de metri pătraţi, necesari pentru ridicarea osuarului şi a 
monumentului;

3) să îi asigure forţa de muncă, dar şi mijloacele de transport în vederea 
exhumării şi transportului rămăşiţelor morţilor noştri la locul destinat.

16 Arhiva ONCE, Ordinul transmis de către directorul Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în 
Război sublocotenentului Nicolae Copaciu. la 19 februarie 1926.

17 Arhiva ONCE, Telegrama nr. 903 din 22 martie 1926 adresată de către sublocotenntul Nicolae 
Copaciu conducerii Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război.
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Comitetul exprimă Legaţiei Regale în avans recunoştinţa sa pentru tot ceea 
ce va întreprinde în chestiunea menţionată şi o roagă să accepte expresia celei 
mai înalte consideraţii.18

Acest document, prin intermediul Ministerului Afacerilor Străine, ajunge la 
conducerea Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război, al cărui director 
înaintează Ministerului de Război o adresă prin care prezintă noua sitiuaţie creată 
şi face o serie de propuneri:

Avem onoarea a raporta că rămăsese stabilit cu consimţământul generalu
lui Hadgici ca locul destinat pentru ridicarea mausoleului eroilor sârbi să fie la 
gara Mircea Vodă, unde Societatea Mormintele Eroilor Căzuţi în Război organi
zează şi un mare cimitir centralizator al tuturor mormintelor de eroi din judeţul 
Constanţa rămase necentralizate până la această dată.

In urmă sa prezentat la Societate domnul general Ciolac Antici, care a insistat 
asupra alegerii locului la Medgidia, indicând Tabia Turcească din spatele cazărmii.

Această alegere a fost făcută pe motivul că toate actele de eroism ale Divi
ziei Sârbe sunt strâns legate de localitatea Medgidia, unde a fost şi cartierul 
general sârbesc.

In aceste condiţiuni avem onoarea a propune următoarele:
1) Mausoleul eroilor sârbi să se construiască în comuna Medgidia pe locul 

indicat de domnul general Ciolac Antici, dacă va putea fi expropriat în acest 
scop. În caz contrariu se va alege un alt loc expropriabil, de comun accord 
cu domnul reprezentant al Guvernului Sârbesc. Acest teren, în întindere de 
circa 1.000 m.p., va fi pus grabnic la dispoziţia Comitetului pentru Ridicarea 
Osuarului şi Monumentului Eroilor Sârbi.

2) Societatea Mormintele Eroilor Căzuţi în Război va pune la dispoziţia Comi
tetului Iugoslav pc sublocotenentul Nicolae Copaciu, delegatul său oficial, care 
este însărcinat cu organizarea cimitirelor militare de onoare din Dobrogea. 
De asemenea, Societatea va transporta gratuit pe CFR sicriele cu osemintele 
eroilor sârbi, rămânând ca operaţia de exhumare, transport şi reînhumarc, 
să se facă de către ofiţerul nostru delegat, cu echipele de soldaţi şi cu mij
loacele de transport pe care Ministerul de Război va binevoi a le pune la 
dispoziţie în acest scop sublocotenentului Nicolae Copaciu, delegatul nostru 
însărcinat cu executarea lucrărilor. În ceea ce priveşte mijloacele ce ne 
trebuiesc puse la dispoziţie de către Ministerul de Război acestea sunt:

a. O echipă de 30 soldaţi, sub conducerea a doi sergenţi;
b. Şase căruţe cu câte patru cai şi conducătorii necesari;
c. Un cal de călărie pentru sublocotenentul Copaciu, delegatul nostru spe

cial, care va pătrunde prin toate comunele pentru exhumarea eroilor 
sârbi;

d. De asemenea să se pună la dispoziţia domnului general Ciolac Antici, 
ataşatul militar al Iugoslaviei în România, un automobil pentru câteva 
zile cu începere de la 7 aprilie, spre a face primele cercetări însoţit de 
sublocotenentul Copaciu Nicolae pentru descoperirea tuturor mormintelor 
eroilor sârbi.

18 Arhiva ONCE, Adresa generalului Stefan Hadžić către ataşatul militar român la Belgrad.
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Toate acestea, cu aprobarea Ministerului de Război se vor putea da de către 
Comandantul Diviziei a 9a din Constanţa.19

Construirea monumentului eroilor sârbi, concomitent cu identificarea, 
exhumarea şi reînhumarea eroilor sârbi. Conform celor convenite cu domnul 
general Čolak Antić, activitatea efectivă va începe imediat după sărbătorile Paştelui.

În conformitate cu telegrama nr. 2189 din 6 aprilie 1926, transmisă de secre-
tarul general al Ministerului de Război, cu începere de la 7 aprilie 1926 Divizia 
9 Infanterie pune la dispoziţia sublocotenentului Nicolae Copaciu, delegatul So-
cietăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război în Dobrogea: 2 sergenţi, 30 de soldaţi, 
6 căruţe cu conducători a 4 cai, un cal de şea şi foile de drum necesare.20 Conform 
acestei telegrame sublocotenentul Nicolae Copaciu a făcut intervenţii pentru obţi-
nerea automobilului la Prefectura Judeţului Constanţa şi la comandantul Diviziei 
9 Infanterie, obţinând rezolvări favorabile de la ambele instituţii.21

Din motive personale, generalul Čolak Antić a refuzat să mai meargă împreună 
cu sublocotenentul Nicolae Copaciu la Medgidia şi împrejurimi aşa cum se stabilise 
iniţial. Generalul Čolak Antić încredinţează ca toate activităţile de descoperire şi 
inventariere a mormintelor eroilor sârbi, precum şi deshumarea, transportul şi 
reînhumarea acestora, să fie executate de către sublocotenentul Nicolae Copaciu.22

In perioada 1919–1926, în întreaga Dobroge s-a desfăşurat activitatea de 
inventariere a tuturor mormintelor individuale, grupurilor de morminte şi a gropilor 
comune, această acţiune fiind executătă în fiecare comună cu mare responsabilitate 
de către comisii formate din primar, şeful de post, învăţători, etc. În primăvara 
anului 1926 a început deshumarea eroilor morţi în timpul confruntărilor din Do-
brogea şi centralizarea acestora în cimitirele de onoare din Turtucaia, Bazargic, 
Constanţa, Mircea Vodă şi Tulcea. În judeţul Constanţa lucrările au fost coordo-
nate de către sublocotenentul Nicolae Copaciu, ajutat de echipa pusă la dispoziţie 
de Ministerul de Război. Au mai participat la executarea acestor lucrări militari 
din Regimentul 2 Grăniceri în plasa Medgidia şi militari din Regimentul 2 Gră-
niceri şi Regimentul 40 Infanterie în plasa Mangalia.

Militarii sârbi descoperiţi erau marcaţi cu o cruce şi rămâneau pe loc, urmând 
ca transportul lor la Medgidia să se facă după terminarea lucrărilor la monument.23

Din judeţul Constanţa, în perioada aprilie–iulie 1926, au fost deshumaţi şi 
transportaţi la Medgidia 241 de eroi sârbi. Au mai fost deshumaţi şi transportaţi 
la Medgidia în ziua de 12 iulie 1926 doi militari sârbi: căpitanul Iordan Nikolić şi 
locotenentul Vasile Morović, care fuseseră înhumaţi în Cimitirul de Onoare din 
Bazargic.24 Dupa deshumare se trecea la identificarea acestor eroi cu ajutorul unor 

19 Arhiva ONCE, Adresa transmisă Ministerului de Război, la 19 martie 1926. de către directorul 
Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi in Război.

20 Arhiva ONCE, Telegrama nr. 2189 din 6 aprilie 1926 transmisă de către Ministerul de Război 
către Divizia 9 Infanterie Constanţa.

21 Arhiva ONCE, Raportul nr. 125 din 12 aprilie 1926 transmis de către sublocotenentul Nicolae 
Copaciu. conducerii Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război.

22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Arhiva ONCE, Adresa nr. 54 din 14 iulie 1926 a Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război 

judeţul Caliacra către Comitetul Central al Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război.



179

inele metalice, care erau purtate în timpul războiului de către militarii sârbi. În 
fiecare localitate preotul ortodox ţinea o slujbă religioasă cu tot fastul cuvenit 
eroilor. Transportul acestora până la Medgidia s-a realizat de regulă cu trenul.

Monumentul a fost executat la Belgrad, apoi a fost transportat şi instalat la 
Medgidia. Monumentul este construit din marmură, are forma unei piramide, 
având un basorelief cu emblema Serbiei întregite şi următoarea inscripţie:

Eroii Diviziei I voluntară sârbă, căzuţi în Dobrogea în luptele de la 25 august 
până la 12 octombire 1916. pentru eliberare şi unire. Patria recunoscătoare, 
Regatul SârboCroatoSloven.25

Pe latura opusă a monumentului sunt însemnate localităţile unde au luptat 
soldaţii sârbi: 

Dobrici – Kara Sinan, HardaliTekederesi, KokargeaAmzacea, Enge Ma
hale – Edilchioi26.

Societatea Mormintele Eroilor Căzuţi în Război, împreună cu Garnizoana 
Militară Medgidia, la 25 iulie 1926 a organizat o solemnitate cu ocazia reînhu-
mării eroilor sârbi. În vederea acestui eveniment oraşul Medgidia a fost pavoazat 
cu drapelele române şi iugoslave, iar cripta a fost foarte frumos pavoazată cu 
verdeaţă, flori şi culorile naţionale ale ambelor ţări, prin grija comandantului 
Centrului de Grăniceri din Medgidia maiorul Ionescu şi primul ajutor al prima-
rului Tache Ghiţescu.27

La solemnitate au participat: generalul Čolak Antić ataşatul militar al Iugos-
laviei la Bucureşti, deputatul sârb Popović, avocatul Rădulescu, reprezentantul 
Patriarhiei României, prefectul Judeţului Constanţa Goruneanu, comandantul 
Diviziei 9 Infanterie generalul I. Vlădescu, preşedintele Consiliului Judeţean C. 
Irimescu, vicarul Episcopiei arhimandritul Atanasie Dincă cu un sobor de preoţi.28 
Ceremonialul militar a fost asigurat de către drapelul de luptă al Regimentului 13 
Artilerie, o companie dc onoare din Regimentul 40 Infanterie şi muzica Regimen-
tului 34 Infanterie.29

Serviciul religios a început la ora 09.30. Au ţinut alocuţiuni: arhimandritul 
Atanasie (Dincă), prefectul Goruneanu, avocatul Rădulescu, dr. Themo primarul 
Medgidiei, studentul Abdul Maleh, generalul I. Vlădescu, generalul Čolak Antić, 
toţi preamărind eroismul militarilor sârbi.30

A urmat aşezarea în cripte a celor 243 de coşciuge cu osemintele eroilor sârbi, 
deasupra fiind aşezat sicriul locotenentului colonel Matić, coleg de Academie 
Militară cu generalul Antić. Acesta, în semn de pioasă amintire pentru vitezul său 
coleg şi camarad de arme, căci au luptat împreună în Dobrogea, a scos de pe piept cea 
mai mare decoraţie de război iugoslavă şi a pus-o pe sicriu alături de un drapel cu 
culorile naţionale. După defilarea gărzii de onoare, a urmat o masă oferită de 
Primăria oraşului Medgidia.31

25 “România Eroică” nr. 7–9/1926, pag. 11.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 Ibidem.
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Generalul Čolak Antić, impresionat de modul în care s-au desfăşurat activi-
tăţile de deshumare, transport şi reînhumare a eroilor sârbi, adresează următoarea 
scrisoare conducerii Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război:

Domnule Director,
Ţinem să vă aducem la cunoştinţă, cu ocaziunea aceasta, că lucrările de 

exhumare şi centralizare a eroilor sârbocroatosloveni în cavoul Medgidia au fost 
executate de vrednicul dumneavoastră locotenent Copaciu Nicolae. Lucrările au 
fost executate întrun mod frumos şi inteligent, care1 caracterizează pe acest 
generos ofiţer ca un om cu suflet înalt, făcând prin munca sa ca sentimentele 
ţărilor noastre să fie unite pe veci. Vă mulţumim din suflet, domnule director, 
pentru sprijinul ce aţi acordat şi pentru frumoasa muncă depusă de bravul dum
neavoastră ofiţer, cărora vă rămân veşnic cu recunoştinţă şi sentimente frumoase. 
Primiţi înalte expresiuni ale consideraţiunilor noastre, rugânduvă a transmite 
aceleaşi vrednicului locotenent Copaciu.32

Pregătirea festivităţii de inaugurare a monumentului eroilor sârbi. Auto-
rităţile române, de comun acord cu cele iugoslave, au stabilit ca la 8 septembrie 1926 
să se desfăşoare o fastuoasă ceremonie militară şi un serviciu religios solemn.

Autorităţile române au acţionat concomitent pentru rezolvarea a două aspecte.

32 Ibidem.

Fotografie din arhivă: înhumarea militarilor sârbi  
la Mausoleul din Medgidia, 25 iulie 1926
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Primul se referea la pregătirea efectivă a spaţiului destinat desfăşurării acestui 
eveniment. Problema cea mai dificilă consta în amenajarea drumului de acces 
către monument, care necesita o sumă de 700.000 mii lei, bani de care Primăria 
Medgidia şi Prefectura Constanţa nu dispuneau. Sublocotenentul Nicolae Copaciu 
transmite conducerii Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război propunerea ca 
Ministerul Lucrărilor Publice, prin Direcţia Generală de Poduri şi Şosele, să aloce 
imediat suma de 700.000 lei, sau numai 500.000 lei, dacă Ministerul de Război 
ar accepta ca cei aproximativ 2.500 de militari aparţinând Centrului Grănicerilor 
din Medgidia să lucreze “cu braţele”.33 Această propunere este aprobată, astfel că la 
data stabilită pentru inaugurarea monumentului drumul de acces va arăta impecabil.

Al doilea aspect se referăea la pregătirea efectivă în cele mai mici amănunte 
a modului de desfăşurare a ceremonialului militar şi serviciului religios. La pro-
punerea Ministerului Afacerilor Străine se constituie un Comitet condus de către 
directorul Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război generalul I. Manolescu. 
Acest Comitet va rezolva, cu sprijinul generalului Čolak Antić ataşatul militar al 
Iugoslaviei la Bucureşti, al Ministerului de Război şi autorităţilor locale ale judeţului 
Constanţa, o multitudine de probleme:

• Aprobarea de către Consiliul de miniştri a Proiectului de program, întocmit 
de către Societatea Mormintele Eroilor Căzuţi în Război;

• Transportul gratuit al delegaţiei sârbe conduse de către generalul Čolak Antić 
de la Bucureşti la Medgidia cu ajutorul a trei vagoane (unul special şi 2 de 
clasa I), ataşate la trenul accelerat nr. 805, care va pleca din Bucureşti în seara 
zilei de 7 septembrie 1926, orele 23.45. Biletele pentru aceste vagoane se vor 
distribui invitaţilor prin grija Ministerului de Război. Cu acelaşi tren se vor 
transporta şi oficialităţile civile şi militare române de la nivel central şi de-
legaţia sârbilor din Arad;

• Transportul urmaşilor luptătorilor sârbi, a muzicii şi subunităţilor militare 
sârbe se va executa cu un vapor pe Dunăre, de la Belgrad la Cernavoda, unde 
vor sosi în ziua de 7 septembrie. Cazarea acestora se va face pe vas sau în 
unele locaţii puse la dispoziţie de către Primăria Cernavoda;

• Transportul acestora la Medgidia se va face în dimineaţa zilei de 8 septembrie 
1926 cu un tren special;

• Pentru transportul oaspeţilor din gara Medgidia la monument, prin grija 
Prefecturii Constanţa, se vor asigura 10 automobile şi 100 de trăsuri şi căruţe;

• Participanţilor sârbi le vor fi puse la dispoziţie câte o broşură bilingvă refe-
ritoare la participarea trupelor sârbe la luptele din Dobrogea, întocmită de 
către Secţia Istorică a Marelui Stat Major;

• Stabilirea reprezentanţilor Guvernului, armatei, clerului şi a trupelor care 
vor participa la solemnitate. S-a convenit să fie invitaţi toţi foştii comandanţi 
şi şefii de state majore ai diviziilor şi brigăzilor române care au luat parte 
împreună cu trupele sârbe la luptele din Dobrogea;

• S-a alocat o sumă de 150.000 lei pentru organizarea mesei comune;
• 100 de militari grăniceri vor asigura ordinea în zona adiacentă monumentului;

33 Arhiva ONCE, Adresa nr. 383 din 5 august 1926, adresată de către sublocotenentul Nicolae 
Copaciu Comitetului Central al Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război.
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• S-a stabilit modul de desfăşurare a serviciului religios;
• S-a stabilit ordinea depunerii coroanelor şi compunerea delegaţiilor;
• Primăria Medgidia va sigura prezenţa la solemnitate a reprezentanţilor şco-

lilor;
• S- a stabilit modul de desfăşurare a defilării;
• După terminarea ceremonialului militar şi serviciului religios de la Medgidia 

s-a stabilit în amănunt desfăşurarea vizitei oaspeţilor sârbi în Constanţa.34

Desfăşurarea ceremonialului militar şi serviciului religios pentru inau
gurarea monumentului eroilor sârbi. In seara de marţi 7 septembrie 1926 au 
sosit în portul Cernavodă, cu vaporul iugoslav “Alexandru I”, oaspeţii sârbi şi un 
detaşament de armată iugoslav cu muzică militară şi drapelele celor patru regi-
mente care au luptat pe frontul dobrogean.

Oaspeţii au fost întâmpinaţi la debarcader de către Andrei Popovici prefectul 
judeţului Constanţa, generalul Vlădescu comandantul Diviziei 9 Infanterie, domnul 
Grigore Stefu inspectorul general al Siguranţei şi de către C. Rădulescu primarul 
oraşului Cernavoda, care au urat bun venit oaspeţilor. S-a vizitat apoi podul Carol 
I iar peste noapte oaspeţii s-au odihnit la bordul navei.

În dimineaţa zilei de miercuri 8 septembrie 1926 până la ora 8.30 au sosit în gara 
Medgidia cu două trenuri oaspeţii iugoslavi. Pe peron aceştia au fost întâmpinaţi 
de generalul L. Mircescu ministru de Război, generalul I. Popescu reprezentantul 
armatei, generalul I. Manolescu directorul Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi 
în Război, episcopul Gherontie al Tomisului, A. Popovici prefectul Judeţului 
Constanţa, dr. Al. Pilescu primarul Constanţei, dr. I. Themo primarul Medgidiei, 
generali şi ofiţeri români care au participat la luptele din Dobrogea alături de mili-
tarii sârbi. Din Cehoslovacia au participat locotenent-colonelul Tereva, maiorul 
Kasanek şi maiorul Veijmeike, care au luptat în cadrul Diviziei 1 de Voluntari 
Sârbi. Au mai fost prezenţi ataşaţii militari: ai Cehoslovacieiei colonelul Silvester 
şi Franţei căpitanul Berger.35

La oprirea trenului în gară o companie din Regimentul 2 Grăniceri a dat 
onorul, fanfara militară română a intonat imnul Iugoslaviei, iar fanfare sârbă a 
intonat imnul României.

Oficialităţile s-au îndreptat apoi cu automobilele, trăsurile şi căruţele spre 
Tabia Turcească, locul unde se înălţa monumentul sârb.

La ora 9.00 generalul L. Mircescu şi generalul Stefan Hadžić au trecui în 
revistă garda de onoare, formată dintr-o companie din Regimentul 2 Grăniceri, 
un batalion infanterie din Regimentul 24 Infanterie, o baterie din Regimentul 13 
Artilerie, o baterie din Regimentul 18 Obuziere, un escadron din Regimentul 9 Călă-
raşi, o companie de marină, o companie din Batalionul de jandarmi Cernavoda; 
în formaţie erau prezente şi drapelele de luptă ale celor 4 regimente sârbe.36

După ce oficialităţile şi-au ocupat locurile, comandantul paradei a ordonat 
darea onorului la drapel, moment în care cele 4 drapele de luptă sârbe şi cele 8 

34 Arhiva ONCE, Divizia 9 Infanterie, Programul de detaliu al solemnităţii inaugurării criptei 
monument de la Medgidia. 

35 “România Eroică” nr. 7–9/1926.
36 Ibidem.
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drapele de luptă române au părăsit locul din formaţie şi s-au aşezat pe platoul din 
faţa monumentului.

Serviciul religios a fost oficiat de către episcopul Gherontie la Tomisului, 
arhiepiscopul Josif al Belgradului, arhiepiscopul catolic Schneder. A urmat cuvân-
tarea episcopului Gherontie, care a elogiat faptele de arme ale militarilor sârbi 
care s-au jertfit pentru libertatea şi dreptatea popoarelor.

În salvele de puşcă ale gărzii de onoare a avut loc dezvelirea monumentului. 
În acest moment oaspeţii sârbi au dat drumul unui vultur, care şi-a luat zborul 
spre cer, simbol al vitejiei şi înălţării sufleteşti a celor care au luptat şi s-au jertfit 
pentru patrie. A urmat depunerea a 40 de coroane de către autorităţi, oficialităţi 
şi invitaţi. Membrii delegaţiei autorităţilor sârbe au depus şi o mână de pământ din 
pământul Iugoslaviei întregite. Din partea trupelor dobrogene au depus coroane: 
comandantul Diviziei 9 Infanterie, delegaţii formate din comandantul regimentului, 
un ofiţer, un subofiţer, un caporal şi un soldat – ai Regimentului 34 Infanterie, 
Regimentului 13 Artilerie, Regimentului 18 Obuziere, Regimentului 9 Călăraşi, 
Marinei Militare şi Batalionului de Jandarmi.37

Au luat cuvântul: generalul Stefan Hadžić comandantul Diviziei 1 Voluntari 
Sârbi; gen. Josifović comandantul Brigăzii 1 de Voluntari Sârbi; generalul L. Mir-
cescu ministru de Război; generalul Čolak Antić ataşatul militar al Iugoslaviei la 
Bucureşti; Aurel Vasiliu în numele Ministerului de Externe al României; deputatul 
sârb Vuić; generalul I. Popescu comandantul Corpului 2 Armată; general Mihai-
lović din partea Ministerului de Război Iugoslav; Dr. Lupu fost ministru român; 
maior Lovrić orbit cu ocazia luptelor din Dobrogea; domnul I. Cămărăşescu fost 
comisar al Guvernului Român pe lângă armata sârbă; profesorul universitar Reiss 
ziarist elveţian; domnul Raul Atanasiu din partea presei române.

Prin faţa tribunei oficiale au defilat în încheierea solemnităţii: şcolile din 
Medgidia, delegaţiile societăţilor (Societatea Mormintele Eroilor Căzuţi în Război, 
Uniunea Ofiţerilor în Rezervă Români, Societatea Văduvelor Eroilor din Războiul 
1916–1919, Asociaţia Naţională a Invalizilor de Război, Uniunea Naţională a Foştilor 
Luptători), compania de grăniceri, Batalionul de infanterie din Regimentul 34 
Infanterie, compania din Marina Militară, bateria din Regimentul 13 Artilerie, 
bateria din Regimentul 18 Obuziere, escadronul din Regimentul 9 Călăraşi.38

Cel mai emoţionant moment al festivităţii a fost cel în care generalul Stefan 
Hadžić s-a întâlnit cu colonelul Corneliu Dragalina, fostul comandant al unui grup 
de artilerie grea română, care a susţinut eroic Divizia 1 Voluntari Sârbă. Bravii 
comandanţi din vremurile grele ale războiului, întâlnindu-se după 10 ani, s-au 
îmbrăţişat vădit marcaţi de amintirile de luptă, glorie şi sacrificiu trăite în război.39

La ora 13.30 în cazarma Regimentului 2 Grăniceri, a avut loc masa comună, 
la care au luat cuvântul domnul general Čolak Antić şi generalul L. Mircescu.

La ora 15 un tren special va transporta oaspeţii iugoslavi la Constanţa, unde 
aceştia, însoţiţi de membrii Consiliului Comunal, vor vizita silozurile. Ulteror s-a 
vizitat Mamaia, unde s-a servit o gustare.

37 Ibidem.
38 Arhiva ONCE, Programul in detaliu al solemnităţii inaugurării monumentului de la Medgidia.
39 “România Eroică” nr. 7–9/1926.
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La ora 22.00 pe peronul gării Constanţa autorităţile civile judeţene şi comu-
nale din Constanţa, precum şi întregul corp ofiţeresc al Garnizoanei Constanţa şi 
fanfara Regimentului 4 vânători, au salutat oaspeţii iugoslavi.

Cu acelaşi tren delegaţia iugoslavă s-a deplasat la Cernavoda, unde s-au 
îmbarcat pe vaporul “Alexandru I”.40

Odată ajunşi acasă, oaspeţii iugoslavi adresează, la 14 septembrie 1926, 
conducerii Societăţii Mormintele Erilor Căzuţi în Război o telegramă, semnată 
de către generalul Josifović, cu următorul conţinut:

Reîntorşi din piosul nostru pelerinaj, vă adresăm cele mai călduroase mul
ţumiri pentru opera admirabil realizată de dumneavoastră şi de societatea pe care 
cu atâta demnitate o conduceţi, în memoria fraţilor noştri morţi în Dobrogea.41

Preşedintele Societăţii “Înfrăţirea Sârbo-Croato-Slovenă” din Bucureşti, 
domnul S. Počeković, în numele Coloniei Sârbo-Croato-Slovene din România 
“aduce viile sale mulţumiri Societăţii Mormintele Eroilor, pentru frumoasa atenţie 
de a ne fi invitat şi oferit călătoria gratuită la inaugurarea monumentului Eroilor 
Sârbi din Medgidia, căzuţi în luptele din Dobrogea la 1916. Organizarea festivităţii 
de către Societatea Mormintele Eroilor a fost neînchipuit de frumoasă şi toţi noi, 
Colonia Sârbo-Croato-Slovenă, precum şi invitaţii din patria noastră, poartă cele 
mai. frumoase amintiri şi au fost pătrunşi de dragostea frăţească a poporului 
român care încă odată a fost întărită şi cimentată prin ridicarea acestui monument 
pe pământul Dulcei Românii”.42

Tot în legătură cu inaugurarea monumentului de la Medgidia generalul I. 
Manolescu a primit o scrisoare impresionantă, adresată de către domnul George 
Mamuianu fostul Prefect al Judeţului Constanţa:

Îmi amintesc şimi voi aminti întotdeauna momentele grave şi înălţătoare din 
războiul nostru, în care eroismul şi frăţia sârbocroatoslovenă pentru triumful 
dreptăţii imanente sau manifestat cu atâta intensitate.

Revăd parcă şi azi în spitalele judeţului Constanţa pe răniţii bravei naţiuni 
amice şi aliate, al căror mare număr, egalând pe al răniţilor noştri, cum şi dorinţa 
lor de a se vindeca mai repede spre a se reîntoarce pe front, probau nu numai 
eroismul lor dar şi hotărârea nestrămutată de a merge, şi au mers fără şovăire, 
până la jertfa supremă pentru izbânda sfintei cauze pe care o apărau.

Jerfa n-a fost inutilă, căci dreptatea a învins.
Mulţuminduvă călduros de a mă fi invitat la înălţătoarea manifestaţiune ce are 

loc la Medgidia în ziua de 8 curent pentru slăvirea eroismului sârbocroatosloven 
şi regretând mult că din împrejurări independente de voinţa mea nu pot veni, vă 
rog să fiţi interpretul sentimentelor mele de profundă pietate, admiraţiune şi 
recunoştinţă, pe care, atât ca fost prefect de Constanţa în timpul războiului, cât şi 
ca român, le păstrez şi împreună cu mine sunt sigur că le vor păstra toţi românii, 
eroilor sârbi, croaţi şi sloveni căzuţi în luptele din Dobrogea pentru înfăptuirea 
idealurilor noastre naţionale şi a marilor principii umanitare.

40 Arhiva ONCE, Programul in detaliu al solemnităţii inaugurării monumentului de la Medgidia.
41 “România Eroică” nr. 7–9/1926.
42 Ibidem.
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Fie ca eroica lor amintire să cimenteze şi mai mult, dacă e posibil, legăturile 
de sinceră şi glorioasă prietenie ce există între ambele naţiuni amice şi aliate.43

Ce sa întâmplat cu osemintele unor eroi sârbi descoperite după inaugu
rarea monumentului de la Medgidia. După inaugurarea monumentului de la 
Medgidia s-au descoperit osemintele unor eroi sârbi pe teritoriul judeţului Constanţa 
dar şi în alte localităţi din România. 

Pentru rezolvarea situaţiei unor astfel de cazuri generalul I. Manolescu di-
rectorul Societăţii “Cultul Eroilor”,44 la 23 februarie 1928, anunţă pe ataşatul 
militar al Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor că Societatea intenţionează 
să “construiască o uşă pentru a asigura accesul în subsolul mausoleului de la 
Medgidia unde va fi construită o criptă anexă, după desenul inclus, pentru ose-
mintele eroilor sârbi care se găsesc încă pe teritoriul românesc”.45 DirectoruI 
Societăţii Cultul Eroilor solicită aprobarea ataşatului pentru acest proiect, asigurând 
că partea română “va lua toate precauţiile în scopul de a nu compromite rezistenţa 
şi aspectul monumentului”.46 

Această aprobare nu a fost acordată, astfel că diferitele situaţii apărute se 
rezolvau de la caz la caz.

In anul 1935. domnul Constantin Dragomirescu, preotul paroh al Bisericii 
“Sfânta Paraschiva” din comuna Mereni anunţa pe directorul Societăţii Cultul 
Eroilor că pe proprietatea cetăţenilor Dumitru Iordache şi Florea Diaconu s-au 
descoperit osemintele unor militari sârbi. Pentru aceştia s-a oficiat o slujbă reli-
giosă cu tot fastul cuvenit în ziua de 6 iunie 1935, Ziua Eroilor, după care au fost 
depuse într-o cutioară de lemn într-o cameră de la intrarea în biserică.47

Colonelul Radu Marcovici. directorul Societăţii Cultul Eroilor transmite 
aceste informaţii ataşatului militar al Iugoslaviei la Bucureşti, solicitând precizări 
referitoare la locul unde să fie înhumate aceste oseminte, având în vedere că 
mausoleul de la Medgidia nu are criptă accesibilă.48

La 12 noiembrie 1935 Legaţiunea Regatului .Iugoslaviei va înainta următorul 
răspuns:

În referire la adresa dumneavoastră nr. 1899 din 11 noiembrie 1935 Lega
ţiunea Iugoslaviei are onoarea a vă mulţumi de amabilul gest şi de grija faţă de 
osemintele eroilor sârbi morţi în Marele Război. Legaţiunea Regală are onoare 
a vă ruga să binevoiţi a ne comunica, dacă este posibil, câte schelete au fost 
găsite şi dacă sau găsit nişte insigne de metal, care le purtau soldaţii sârbi în 
timpul războiului şi pe care au fost înscrise numele şi prenumele fiecăruia. Cu 
ajutorul acestor insigne sar putea constata numele şi prenumele acestor soldaţi. 

43 Ibidem.
44 Începând cu 02.06.1927 Societatea Mormintele Eroilor Căzuţi în Război şi-a schimbat denumirea 

în Societatea Cultul Eroilor.
45 Arhiva ONCE, Adresa nr. 352 din 23 februarie 1928 a directorului Societăţii Cultul Eroilor 

către ataşatul militar la Bucureşti al Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor.
46 Ibidem.
47 Arhiva ONCE, Scrisoarea adresată de către Parohia bisericii “Sfânta Paraschiva” din Mereni. 

judeţul Constanţa, către directorul Societăţii Cultul Eroilor, înregistrată cu nr. 1697 din 26.08.1935.
48 Arhiva ONCE, Adresa nr.1899 din 11 noiembrie 1935, transmisă de către Societatea Cultul 

Eroilor către Legaţiunea Regatului Iugoslaviei la Bucureşti.
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Totodată Legaţiunea Regală are onoarea a vă comunica să binevoiţi a dispune 
ca osemintele acestor eroi să fie înmormântate în cimitirul comunei Mereni.49

Societatea Cultul Eroilor comunică la 20 noiembrie 1935 acest răspuns Pa-
rohiei Bisericii “Sfânta Paraschiva” din comuna Mereni.50

СПОМЕНИК ХЕРОЈИМА ПРВЕ СРПСКЕ ДОБРОВОЉАЧКЕ ДИВИЗИЈЕ  
У ДОБРУЏИ

Ремус Маковеј, резервни пуковник

Резиме

Уводно поглавље садржи податке о саставу Прве српске добровољачке дивизије 
и податке о њеном учешћу у ратним операцијама у периоду 17. август – 16. октобар 
1916. године, у Добруџи. Прва српска добровољачка дивизија имала је у свом саста-
ву: две пешадијске бригаде (свака са по два пешадијска пука), два артиљеријска 
дивизиона, један брдски артиљеријски дивизион, једну понтоњерску компанију и 
један ескадрон Кавалеријског пука „Черноморски”, са укупно 624 официра и 18.244 
војника. Борци Прве српске добровољачке дивизије учествовали су у следећим 
ратним операцијама:

• 17–18. августа, заузели су положаје код Меџидије,
• 25. августа, офанзива на Добрић,
• 31. августа – 1. септембра, одбрана на потезу Хардаљи–Текедереши,
• 5–7. септембра, одбрана код Кокарџе,
• 19–20. септембра, офанзива на Амзачу,
• 7–8. октобра, одбрана на потезу Енге Махале (Мерењ) – Едилкиој (Мириштја), 
• 14–16. октобра, повлачење на север Добруџе и прелазак у Бесарабију (Basarabia). 

У тим борбама Прва српска добровољачка дивизија претрпела је велике гу-
битке: 42 погинула и 192 рањена официра, 1.689 погинулих, 6.172 рањена и 866 
несталих војника. Наводи се број српских официра и војника које су одликовале 
румунске власти, у знак признања за испољену храброст и пожртвованост у бор-
бама за одбрану Добруџе.

У следећем поглављу цитирана је детаљно политичко-дипломатска преписка 
вођена у периоду 19. децембар 1925. – 22. март 1926, између Београда и Букурешта, 
посредством румунског дипломатског представништва у Београду, у вези са предлогом 
за подизање маузолеја-костурнице у Добруџи у којем треба да буду сакупљени посмрт-
ни остаци палих бораца Прве српске добровољачке дивизије. Иницијатива за по-
дизање спомен-обележја потекла је од генерала Стевана Хаџића, тада председника 
Удружења бивших српских бораца у Добруџи, својевремено команданта Прве српске 
добровољачке дивизије. Румунске власти су одмах дале сагласност, па су крајем 
марта 1926. војни аташе амбасаде Краљевине СХС у Букурешту генерал Чолак 
Антић [генерал Војин И. Чолак-Антић, војни изасланик у Букурешту 1923–1927] и 
посланик Народне скупштине Краљевине СХС Ђока Петров одабрали најпогодније 
место за спомен-обележје – узвишење код града Меџидије, на раскрсници путева 

49 Arhiva ONCE, Răspunsul Legaţiei Regale a Iugoslaviei către Societatea Cultul Eroilor înregistrată 
cu nr. 2266 din 14 noiembrie 1935.

50 Arhiva ONCE, Adresa nr. 1943 din 20 noiembrie 1935, transmisă de Societatea Cultul Eroilor 
către Parohia bisericii “Sfânta Paraschiva” din comuna Mereni.
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за Констанцу и Базарџик. Избор је пао на Меџедију и зато што се ту налазио Глав-
ни штаб Прве српске добровољачке дивизије. Пошто је обавештен о избору места 
за спомен-обележје, генерал Стеван Хаџић писмено се обратио војном аташеу Ру-
муније у Београду да пренесе његову молбу властима у Букурешту:

• да Влада Краљевине Румуније начелно одобри на једно место у Меџидији 
пренос посмртних остатака југословенских (sic!) војника погинулих и погре-
бених у Добруџи,

• да Влада Краљевине Румуније стави на располагање градским властима у 
Меџидији терен површине од око 1000 м2 потребан за изградњу костурнице 
и споменика,

• да обезбеди градским властима у Меџидији потребну радну снагу и превозна 
средства ради ексхумације и преноса посмртних остатака наших мртвих до 
одређеног места.
Пошто су румунске власти обезбедиле радну снагу и материјална средства, 

одмах по Ускрсу, 7. априла 1926, под командом потпоручника румунске војске 
Николаја Копачуа (Nicolae Copaciu) почело се најпре са идентификацијом гробних 
места, а потом су ексхумирани посмрти остаци погинулих Срба и пренети у 
Меџидију. Са гробаља у Жупанији Констанца од априла до јула 1926. ексхумирани 
су и пренесени у Меџидију посмртни остаци 241 погинулог српског војника, а са 
гробља у Базарџику још двојица официра: капетан Јордан Николић и поручник 
Василије Моровић (Мировић?). У то време на територији Добруџе ексхумирани су 
погинули свих зараћених страна и пренесени на спомен-гробља у Туртукаји, Ба-
зар џику, Констанци, насељу Мирча Вода (Војевода) и Тулчи. Срби су иден ти фи ко-
ва ни по металним прстенима, које су носили војници. У сваком месту, по ексху ма-
цији, румунски православни свештеник је служио одговарајући црквени обред, а 
потом су посмртни остаци пренесени возом у Меџидију. 

Мермерни споменик рађен у Београду пренесен је и постављен у Меџидији. 
На дан полагања посмртних остатака у костурницу, 25. јуна 1926, организована је 
посебна комеморативна свечаност, на којој су учествовали генерал Чолак-Антић, 
војни аташе Краљевине СХС у Букурешту, представници румунских власти, Румун-
ске православне цркве и румунске војске. После црквеног обреда, на свечаности су 
говорили архимандрит Атанасије (Динка), представници румунских грађанских и 
војних власти и генерал Чолак-Антић. Војну почаст херојима одала је румунска по-
часна гарда. При полагању 243 ковчега у костурницу, у знак дубоког пијетета, ге нерал 
Чолак-Антић скинуо је са груди своје највеће војно одликовање и положио га на 
ковчег потпуковника Матића, свог саборца у Добруџи и колеге на Војној ака демији. 

У припреме за инаугурацију спомен-обележја 8. септембра 1926, румунске 
власти су уложиле значајна финансијска и материјална средства, највише за из-
градњу прилазног пута до споменика. Такође, организован је превоз возом бројних 
званица из Букурешта, румунских грађанских и војних званичника, представника 
посланства Краљевине СХС у Букурешту и делегације Срба из Арада. Припремљени 
су, такође, свечан дочек у Чернаводи и превоз у Меџидију за бројне госте из Србије, 
који стижу из Београда. 

Гости из Србије допутовали су 7. септембра у Чернаводу, бродом „Александар 
Први”, заједно са војним одредом и војним оркестром. Понели су и ратне заставе 
че тири пука Прве српске добровољачке дивизије. Сутрадан су возом стигли у Меџи-
дију. На железничкој станици приређен им је свечани дочек са почасном војном 
гардом а југословенску химну одсвирао је румунски војни оркестар. Српски војни 
оркестар одсвирао је химну Краљевине Румуније. 

Свечаност откривања споменика почела је у 9 сати. Генерали Стефан Хаџић 
и Л. Мирческу извршили су смотру почасне гарде, а потом је уследио црквени обред. 
Уз неколико плотуна почасне гарде откривен је споменик. У том тренутку, гости 
из Србије пустили су орла да полети, као симбол јунаштва палих бораца и узнесења 
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њихових душа у небо. Они су жртвовали своје животе за отаџбину. Положени су 
вен ци румунских државних власти, службених лица, званица. Чланови српске 
делегације положили су и грумен земље обједињене Југославије. 

На свечаности су говорили генерал Стеван Хаџић, командант Прве српске 
до бро вољачке дивизије, генерал Л. Мирческу, румунски министар рата, генерал 
Чолак-Антић, војни аташе Краљевине СХС у Букурешту, Аурел Василију у име 
Ми нистарства спољних послова Румуније и други румунски и српски званичници. 
На свечаности је говорио и швајцарски универзитетски професор и новинар Рајс 
(Reiss – Рудолф Арчибалд Рајс ?!).

Свечаност је завршена дефилеом школараца Меџидије, чланова друштвених 
организације и институција, војника и морнара ратне морнарице. После кратке 
по сете приморском граду Констанци и летовалишту Мамаји, гости су возом отпу-
товали у Чернаводу, одакле су бродом „Александар Први” кренули у домовину. По 
по вратку у Београд, упутили су телеграм топле захвалности руководству румунског 
дру штва „Гробови хероја палих у рату”, координатору свега што је урађено на 
подизању спомен-обележја палим српским борцима у Добруџи. 

Две године после инаугурације споменика у Меџидији, у Жупанији Констанца 
пронађени су посмртни остаци и других погинулих српских војника у Великом рату, 
али они нису пренесени у маузолеј у Меџидији јер тадашњи војни аташе Краље-
вине СХС у Букурешту није дао потребно одобрење. Године 1935. пронађени су 
посмртни остаци српских војника на приватним поседима у насељу Мерењ (Mereni), 
такође у Добруџи, Жупанија Констанца, о чему је обавештен југословенски војни 
иза сланик у Букурешту. Из југословенског посланства тражили су обавештење да 
ли су пронађене значке са именима и презименима, које су са собом носили српски 
војници, уз препоруку да посмртне остатке сахране на сеоском гробљу. 

THE MONUMENT OF THE HEROES OF THE FIRST SERBIAN  
VOLUNTARY DIVISION IN DOBRUJA

Remus Macovei

Summary

The First Serbian voluntary division consisted of 624 commissioned officers and 
18,244 soldiers. It took part in the war operations in Dobruja between 15th of August and 
16th of October 1918, suffering heavy losses in the battles: 42 killed and 192 wounded 
officers, 1,689 killed, 6,172 wounded, and 866 missing soldiers. The paper presents in 
detail the correspondence between Belgrade and Bucharest occasioned by the proposal 
to erect in Dobruja a mausoleum and ossuary in the memory of this division. Medgidia 
was chosen as a suitable location for it. The government of Romania gave its agreement 
in principle, provided the necessary plot of ground, as well as the means, specialists and 
manpower needed for the identification of the burial places, the exhumation and transport 
of the mortal remains.

The marble monument manufactured in Belgrade was transported and set up in 
Medgidia, while the deposition of the mortal remains in the ossuary was carried out on 
the 28th of June 1926, during a religious service and a military ceremony. The official 
inauguration of the memorial ossuary took place the same year on the 8th of September, 
in the presence of numerous officials and surviving combatants.

The paper is based on documents kept in the archive of the Romanian society “Tombs 
of the Heroes Fallen in War”, which was the coordinator of all the actions pertaining to 
the erection of the monument.
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С т е  в а н  Ј .  Б у  г а р  с к и 1

СВЕТ СКИ РАТ 1914‒1918.  
У МЕ ЂУ РАТ НОЈ ЗА ВИ ЧАЈ НОЈ КЊИ ЖЕВ НО СТИ СР БА  

У РУ МУ НИ ЈИ

СА ЖЕ ТАК: Круп ни до га ђа ји Ве ли ко га ра та 1914–1918. од ра зи ли су се и на 
срп ску књи жев ност у Ру му ни ји. У на пи су се раз ма тра ме ђу рат на књи жев ност, 
на ста ла под све жим се ћа њи ма уче сни ка. У пи та њу су углав ном про зни ме мо ар ски 
спи си, а и еп ски спев у де се тер цу са др жи мно го ме мо ар ског. По сво јим осо бе но-
сти ма спи си су на гра ни ци бе ле три сти ке и до ку мен тар не про зе, а мо гу до бро 
по слу жи ти и као исто риј ски из во ри. Гра ђа је из ло же на азбуч ним ре до сле дом 
пре зи ме на ау то ра, а о сва ком ау то ру на ве де ни су и основ ни би о граф ски по да ци. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ве ли ки рат, Ср би у Ру му ни ји, Ва љев ски округ, Арад ска 
твр ђа ва, Пр ва срп ска до бро во љач ка ди ви зи ја, рат ни за ро бље ни ци на Си ци ли ји. 

При ступ. Ка да је бук нуо рат 1914, Ср би из да на шње га ру мун ског Ба на та, 
као вој ни ци Ау стро у гар ске, во је ва ли су од мо ра ња, би ли ра ња ва ни и за ро бља-
ва ни. При по врат ку из ра та за те кли су сво је ку ће у но вој др жа ви. Ни су се 
сви вра ти ли. Са спо ме ни ка и из чи ту ља пре пи са но је 1.580 име на не по врат-
ни ка, и то ни је пот пу но. А ко ји су се вра ти ли при ча ли су и пи са ли о ра ту.

Ко пре жи ви пи ше исто ри ју.
У оскуд ној ме ђу рат ној књи жев но сти те ма Ве ли ко га ра та за у зи ма чел но 

ме сто. Пи са ли су о ње му са ми уче сни ци, под још све жим се ћа њи ма и успо-
ме на ма, та ко да су шти ва и по тре сна, и је зи ва, а има ју вред ност до ку мен та 
и све до че ња.

Урош Ко вин чић о Арад ском ло го ру. Ро ђен је у Мо до шу (са да Ја ша То-
мић) 1889. го ди не. Свр шио је бо го сло ви ју у Срем ским Кар лов ци ма 1913. го-
ди не. Слу жио је на па ро хи ја ма, био окру жни про то пре зви тер арад ски. Умро 
је у Ара ду 1939. го ди не. Иа ко је и сâм слу жио као вој ни све ште ник, ни је 
пи сао сво је успо ме не. Мо жда по слу жбе ној ду жно сти 12. ма ја 1921. са ста вио 
је Спи сак по мр лих ин тер ни ра них и за ро бље них Ср ба са хра ње них у арад ском 
„Дол њем гро бљу” (469 име на уз на зна ку уз ра ста, за ни ма ња, ме ста ро ђе ња, 
да ту ма смр ти и евен ту ал них при мед би), ко ји се са да чу ва у Исто риј ском 
ар хи ву Ср би је, а сва ка ко по лич ном по ри ву са ку пио је, за пи сао и об ја вио 

1 adri a na si da@yahoo.com
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ка зи ва ња Ара ђа на о ло го ру ко ји је за све вре ме ра та по сто јао у град ској твр-
ђа ви [Ковинчић 1922]. 

У ло гор су до во ђе ни углав ном гра ђа ни Бо сне и Хер це го ви не и Ср би је. 
Би ло их је на хи ља де: од тек ро ђе них до сто го ди шња ка сви су би ли под јед-
на ко опа сни по Ће са ри ју. Сме шта ни су у ме мљи вим бе де ми ма твр ђа ве без 
основ них хи ги јен ских усло ва, због че га су и за вла да ле епи де ми је, али је 
смрт на ста ја ла и због не до вољ не ис хра не, и због не чо веч ног по сту па ња ло-
гор ског осо бља. Ау тор на во ди три гро бља на ко ји ма су стра дал ни ци са хра-
њи ва ни. Нај пре је то би ло Гор ње гро бље, за тим До ње гро бље, на ко јем има 
624 гро ба ин тер ни ра ца, а ве ли ка ве ћи на је по том са хра њи ва на на по себ но 
за сно ва ном гро бљу при Твр ђа ви, ко је је већ у вре ме на стан ка ње го во га на пи са 
би ло угро же но. У за кључ ку је на вео по дат ке о по ку ша ју об но ве и ис та као 
на ду да ће она и усле ди ти.

Сло бо дан Ко стић под бре ме ном рат них успо ме на. Сло бо дан Ко стић 
је ро ђен у Бач ком Фел двар цу (са да Бач ко Гра ди ште) 1884. у учи тељ ској по-
ро ди ци. Свр шио је бо го сло ви ју у Срем ским Кар лов ци ма 1907. го ди не. Слу-
жио је на па ро хи ја ма у Те ми шва ру, био окру жни про то пре зви тер, епар хиј ски 
бе ле жник и ар хи је реј ски за ме ник. Пен зи о ни сан је 1947. а умро 1956. го ди не. 
О сво јим рат ним до жи вља ји ма пи сао је у не ко ли ко ма хо ва.

1. Ва љев ски му че ни ци [Костић 1919]. Ка да је као ре зер вни вој ни све-
ште ник 1916. мо би ли сан и до де љен на слу жбу Окру жном за по вед ни штву 
ва љев ском, вој ска Ср би је се већ по ву кла пре ма ју гу. Оста ли су ста р ци, же не, 
де ца. И по ред то га, оку па тор је на сто јао да за пла ши ста нов ни штво: „тра жио 
је кри ви це, сам их је ства рао”; „не ста пе сме, не ста сви р ке”; „По че ро бо ва ње”.

Вој ни све ште ни ци су има ли при ступ у там ни це. Сло бо дан Ко стић се 
тим пра вом ко ри стио да би те шио су жње. „Опи са ти све му ке и пат ње по-
је ди на ца не мо же мо” – ка же он. То ли ко их је би ло.

Сем то га, ње му је па ло у ду жност да бу де у по след њем ча су уз осу ђе не 
на смрт; био је све док смр ти не ви них љу ди.

Су ди ло се по крат ком по ступ ку: пре ки суд. Смрт на ка зна је из вр ша ва на 
ве ша њем, и то не од мах по из ри ца њу пре су де, не го сле де ћег ју тра у 7 са ти.

Кри ви це због ко јих су из ри ца не смрт не ка зне би ле су раз ли чи те: вре ђа-
ње вла да ра (Ста на Ла зић, 45 го ди на), нео да зи ва ње по зи ву за мо би ли за ци ју 
(Па вле Ма рин ко вић, 32), по ку шај уби ства (Бла го је Бр да ре вић, 23; Ду шан 
Ма рин ко вић, 23), а нај че шће – скри ва ње оруж ја (Те о фил Ива но вић, 60; Стан ко 
Пе тро вић, 66; Ру жа Ра дој чић, 35; Жив ка Го ђе вац, 78; Пе тар Ива но вић, 55).

Из ло же не ова ко, реч ни ком кри вич ног за ко ни ка, кри ви це су до би ја ле у 
раз ме ра ма, али Сло бо дан Ко стић раз от кри ва нео сно ва ност суд ских до ку ме-
на та про пи сно ре ги стро ва них по не у мо љи вом по рет ку оку па тор ске ад ми ни-
стра ци је, на осно ву ко јих су не ду жни љу ди сла ти у смрт. Јер зло чин увре де 
„Ње го вог цар ског и кра љев ског ве ли чан ства Фра ње Јо си фа” ни је био дру го до 
соч ни из раз го вор љи ве се љан ке, она ко уз гред, док је с ком ши ни ца ма во ду 
за хва та ла. А по зи ву за мо би ли за ци ју ни је се мо гао чо век ода зва ти, јер је већ 
го ди на ма жи вео ван Ау стро у гар ске, и у ме ђу вре ме ну про ме нио др жа вљан ство. 
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По ку шај уби ства по чи њен је у са мо од бра ни, и то над из дај ни ком ко ји је се-
ља ке пре да вао оку па тор ским вла сти ма. Оруж је су љу ди та ји ли и све сно и не-
све сно: не ко због на род ног оби ча ја, тек да ку ћа не оста не без оруж ја (Те о фил, 
Жив ка), не ко – при вре ме но, по што је хтео да нај пре за вр ши ора ње, јер су 
вла сти пре ти ле ка зном и за нео ба вља ње по љо при вред них ра до ва (Пе тар), док 
је ма ти (Ру жа) за др жа ла не ис прав ни ре вол вер она ко, за успо ме ну на си на, 
ко ји је на сум це од ве ден и за тим умро у Арад ској твр ђа ви; са мо је је дан од 
осу ђе ни ка (Стан ко), ћу тљив и мр го дан, за та јио или мо жда са жео сво је раз ло-
ге ре чи ма: „Да сам бо ље са крио, не би на шли...”

Сло бо дан Ко стић је о сви ма дао би о граф ске по дат ке, окол но сти под ко ји-
ма су се за ме ри ли оку па тор ским вла сти ма, те опис по след њих ча со ва жи во та.

По тре сне су тра гич не сли ке су сре та осу ђе ни ка са смр ћу, су сре та ду гог 
дан и ноћ. Сви су се при се ћа ли по ро ди це, род би не, при ја те ља. Же не су ври-
ска ле до из не мо гло сти, док се ври сак не би пре тва рао у је цај. Му шкар ци су 
би ли при себ ни ји, ста ло же ни ји. Па вле је био чак за чу ђу ју ће при се бан. По са-
слу ша њу пре су де при шао је ко рак бли же су диј ском сто лу и ре као: –„Ich 
dan ke ge hor sam”2; за тим је са ти ма ћа скао о све му и о сва че му. Из ме ђу оста лог, 
о ве ша њу:

Мо лим те – ре че – ка ко се то ве ша? Ја то ни сам ни кад ви део. Да ли ду го 
тра је? Шта ја тре ба да ра дим?

Мо жда су оче ки ва ли да ће би ти по ми ло ва ни; да ће, пре но што им џе лат 
на мак не ом чу, до тр ча ти гла сник и ре ћи... То је до жи ве ла са мо Ру жа. Њен 
но ви плач огла сио је ра дост. За крат ко. Смрт на ка зна јој је за ме ње на са де сет 
го ди на те шке там ни це.

Ку ку, де цо, шта ће с ва ма би ти!
Од ве де на је за тим у Вац и Ила ву. „Не знам да ли се икад ку ћи вра ти ла” 

– на по ми ње пи сац, да ју ћи ти ме и оце ну хаб збур шког ми ло ср ђа.
Сло бо дан Ко стић се вра тио из ра та оп сед нут се ћа њем на те љу де, на 

њи хо ве по след ње же ље, по ру ке и опо ру ке; пр во што је на пи сао би ло је о 
њи ма, 1919. го ди не. То је ње го ва ис по вест, је зи ва тим ви ше што је из ло же на 
крај ње мир но и уз др жа но. Мо гла би се на зва ти ле то пи сом смр ти, јер то и по 
са др жи ни, и по скло пу је сте: на слов сва ког по гла вља но си име и пре зи ме 
осо бе и да тум ка да је обе ше на.

На ко ри ци је круп но озна чио: „Сав чист при ход на ме њу је се ва ро ши 
Ва ље ву, за по ди за ње спо ме ни ка овим му че ни ци ма”. Ни је по зна то да ли је 
од књи ге уоп ште би ло чи стог при хо да. 

2. Раз бој ни ци [Костић 1925]. Истом пред ме ту вра тио се 1925. го ди не 
на пи сом у епар хиј ском „Гла сни ку”.

У вре ме оку па ци је, ка да се стра хо ва ло и за се бе, и за уку ћа не, и за оне 
ко ји су се с вој ском по ву кли, а жи ве ло о не ких осам ки ло гра ма ку ку ру за по 
гла ви ме сеч но, ко ли ко су вој не вла сти оста вља ле, „по хле па за нов цем је зи-
ну ла... Шпе ку лан ти су... на фи ни ји на чин му чи ли и ки њи ли гра ђан ство. 
Је дан део пак је гру бом си лом по сти за вао свр ху”. То су би ли раз бој ни ци.

2 На не мач ком: „За хва љу јем по кор но”.
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Раз бој ни штво је и пре ма оку па тор ским за ко ни ма би ло ка жњи во, и вла-
сти су го ни ле раз бој ни ке. За раз бој ни штво од пре ко 1.000 ди на ра би ла је пред-
ви ђе на смрт на ка зна. То ком бо рав ка Сло бо да на Ко сти ћа у Ва ље ву, Окру жни 
вој ни суд је из ре као не ко ли ко смрт них пре су да, на жа лост над ма ње-ви ше 
на бе ђе ним раз бој ни ци ма: Ста но је Ра до са вље вић (22 го ди не), Ја ни ћи је Јан-
ко вић (29), Алек са Ми лу ти но вић (30), Дра го мир Ју го вић (45).

Ау тор ни је стао на ста но ви ште да их прав да. Он је са мо по ку шао да их 
са гле да као љу де и да об ја сни њи хо ве по ступ ке и по во де.

Ста но је је био „огра ни чен, туп... У шко лу ни је ишао. У цр кви је био је-
дан пут у свом ве ку”. Же лео је да ње го вом по гу бље њу при су ству је бар не ки 
ка плар, да ко год ис при ча ње го ви ма, да му се по твр ди ка ко ће „слав но умре-
ти”... Као пра ви Ци га нин, за жа лио је што му ни је ту еге да, па да за сви ра...

Ја ни ћи је, као по штен и одан гра ђа нин, уче ство вао је и у бал кан ским 
ра то ви ма, а у Свет ском ра ту бо рио се све док ни је обо лео од пе гав ца, па је 
от пу штен на бо ло ва ње. Та да је оп штин ски чи нов ник по чео да га уце њу је, 
тра же ћи но вац да би ње го ву бо лест по твр дио ко ман ди. Ја ни ћи је је два пут-
-три пут пла тио, па ипак је до шла па тр о ла да га под стра жом спро ве де. Сма-
тра ју ћи то за по вре ду ча сти, он „згра би пу шку и од мет не се у го ру”. Та мо 
се на ђе с Мил ком, мла дом, ле по раз ви је ном пла нин ком. Од це ло га ње го вог 
раз бој ни штва нај зна чај ни је ће би ти то што је ухва тио оно га ко ји га је уце њи-
вао, отео му 600 ди на ра и до бро га ис ту као.

Алек са је та ко ђе уче ство вао у свим ра то ви ма и од ли ко вао се. До био је 
до пуст да по хо ди и са хра ни сво је, јер му се по ро ди ца бе ше раз бо ле ла од пе-
гав ца. У том се и сам раз бо ли. Та да се по но ви ла Ја ни ћи је ва при ча: оп штин-
ски чи нов ник га је уце њи вао, па тр о ла је до шла да га под стра жом спро ве де, 
он згра био пу шку и од мет нуо се у го ру. 

Иа ко по ка рак те ру сли чан с Ја ни ћи јем, био је са свим дру гог тем пе ра-
мен та. Сваг да рас по ло жен, пун ша ле и до сет ке, бр зо се по ми рио с ми шљу 
да ће би ти обе шен. Ка да је Ја ни ћи је, пре не го што ће их по ве сти на гу би ли-
ште, по же лео да ви ди Мил ку, Алек са је по же лео – шо љу ка фе.

Дра го ми ру је су ђе но због раз бој ства, али до ка за ни је би ло. Ме ђу тим, 
код ње га се на шла пу шка, па је осу ђен због зло чи на про тив вој не си ле. 

„По њи хо вом при ча њу, рат и по ква ре ност дру штва су би ли узро ци њи-
хо вог па да” – ве ли ау тор, па до да је: „Ни сам имао при ли ке да про ве рим све 
на во де и тврд ње.” Зна чај но је, ме ђу тим, да их ни је опо вр гао. На про тив, ис та-
као је по тре сну чи ње ни цу: ни ко од шпе ку ла на та, иа ко су они мно ги ма оду-
зе ли ви ше од 1.000 ди на ра, ни је обе шен.

3. Срп ска цр ква у Окру гу ва љев ском [Костић 1925а]. За вре ме док је био 
вој ни све ште ник у Ва ље ву, Сло бо дан Ко стић је, по по тре би, ра дио и на кул тус-
-ре фе ра ту, то јест био је не ка вр ста струч ног са вет ни ка за вер ска пи та ња при 
Окру жном за по вед ни штву. У том свој ству до би јао је и от пра вљао раз не ак те и 
до ла зио до по да та ка о жи во ту Цр кве и ста нов ни штва на оку пи ра ној те ри то рији.

У при ли ка ма на ста лим по за вр шет ку ра та до бар део до ку ме на та до нео 
је ку ћи, а ка сни је, 1921, пре дао Ју го сло вен ском по слан ству у Бу ку ре шту.

На осно ву те до ку мен та ци је, са ста вио је син те зу сво га ра да на кул тус-ре-
фе ра ту, до дав ши и лич на за па жа ња. 
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Све је то укљу че но у књи гу ко ја са др жи: ди рек ти ве вој них вла сти за 
ре ша ва ње цр кве них пи та ња у оку пи ра ној Ср би ји 1916–1918. (огра ни че ње 
цр кве ног жи во та на ми ни мал на бо го слу же ња, с тим што ће вој на власт 
„стро го али с так том над зи ра ва ти” рад све штен ства); крат ки опис сва ке цр-
кве и па ро хи је у окру гу; по дат ке о све ште ни ци ма ко ји за вре ме оку па ци је 
ни су би ли на слу жби; по дат ке о све ште ни ци ма ко ји су за вре ме оку па ци је 
би ли на слу жби; о ин тер ни ра њу све ште ни ка; о на пла ти све штен ства (та ква, 
да се у усло ви ма та да шње ску по ће ни је мо гло жи ве ти); вер ски жи вот (укљу-
чу ју ћи гра ђан ско ста ње); о пре да ва њу ве ро на у ке у шко ла ма (на став на осно-
ва, уџ бе ни ци, ка ти хе те); о ад ми ни стра тив но-управ ним пред ме ти ма: је зик, 
пи смо (до 1917. би ла је за бра ње на упо тре ба ћи ри ли це у ад ми ни стра ци ји, 
али је за др жа на у бо го слу же њу и на ста ви ве ро на у ке), пе ча ти, зва ни че ње у 
цр кве ној ад ми ни стра ци ји (сви до пи си су сла ти по сред ством сре ских за по-
вед ни шта ва); ин вен тар цр кве не имо ви не и ру ко ва ње имет ком; про це ну ште-
те на не те цр кве ном имет ку за вре ме оку па ци је: оште ће ње згра да, ски да ње 
зво на (ре кви ри ра но је око 13.000 кг зво на), од у зи ма ње и оште ће ње књи га и 
дру гих пред ме та, се че ње шу ма, од у зи ма ње го то ви не.

По себ но је би ло те шко што је све би ло оста вље но „на ми лост и не ми-
лост, во љу и ћеф јед но га окру жног за по вед ни ка, сре ског за по вед ни ка или, 
шта ви ше, и жан дар ме риј ског на ред ни ка”. О сва кој од ра слој осо би во дио се 
у тај ној по ли ци ји „кар тон” с крат ким пер со на ли ја ма и оце ном о по ли тич ком 
уве ре њу (по гру па ма: пот пу но по у здан, по треб на пре до стро жност, над зор 
без у слов но по тре бан, ве ли ки из дај ник); сво ју не по вољ ну оце ну ни ко, по пра-
ви лу, ни је мо гао по пра ви ти.

По са др жи ни ова књи га ни је би ла на ме ње на пр вен стве но ба нат ском 
чи та о цу. Из да ју ћи је о свом тро шку у Те ми шва ру, ау тор је раз бо ри то кру-
ни сао бре ме сво јих успо ме на из не ми лих рат них да на.

Јо ца Ог ња нов и ње го ва „ту жна пе сма од европ ског ра та”. Јо ца Ог ња-
нов је ро ђен у Срп ском Се мар то ну 1886, у зе мљо рад нич кој по ро ди ци, ко ја 
је сво је пре зи ме пи са ла и под об ли ком Ог ња но вић. Свр шио је са мо основ ну 
шко лу. По чет ком ХХ ве ка за пу тио се у Аме ри ку. Та мо га је за те као Ве ли ки 
рат, и он је као до бро во љац до шао да се бо ри за Ср би ју. На кон ра та вра тио 
се у род но се ло и ту остао до смр ти 1965. го ди не. Жи вео је ти хо, не на ме тљи-
во и скром но, нај ду же под кућ ним бо јем 193, у ку ћи од на бо ја, по кри ве ној 
тр ском.

Вра тив ши се с фрон та, на пи сао је спев, „ту жну пе сму од евр оп ског ра та”, 
као сво је – ка ко је и сам про су дио – жи вот но де ло [Огњанов 1924]. 

Књи га из ла же бур не до га ђа је од 1914. до 1918. го ди не, и то хро но ло шки, 
а из ши ро ке пер спек ти ве: узро ке, по сте пе ни ула зак по је ди них др жа ва, рат не 
са ве зе, тај не до го во ре на вр ху, рат не опе ра ци је оба ју та бо ра, крах Ау стро у гар-
ске и Не мач ке, све у све му 3.524 сти ха об ли ка на род ног де се тер ца.

Спев се отва ра обра ћа њем чи та о цу, ко је се за вр ша ва сти хо ви ма:
За то, Ср би, да вам ка жем са да
Ту жну пе сму од европ ског ра та.
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Ана ли зи ра ју ћи узро ке ра та, он при ме ћу је да су ве ли ке си ле же ле ле но ву 
по де лу све та, а Са ра јев ски атен тат по слу жио је тек као по вод за от по чи ња ње 
ра та ко ји су одав но при пре ма ле. 

Це ли се еп за сни ва на јед ној ве ли кој ан ти те зи.
Нај пре је до тан чи на из ло жен стра те шки план („план и сан”) Не мач ке 

и Ау стро у гар ске, ко ји је, до ду ше као сви рат ни пла но ви, имао у ви ду је ди но 
по бе ду:

Сва Евро па има да по стра да...
Цео Бал кан бр зо осво ји ти...
Це лим све том ја ћу упра вља ти...

и то у вр ло крат ком ро ку:
За шест ме се ци рат ће се свр ши ти.

За тим се по тан ко из ла же ток ра та, ко ји се од ви ја на ште ту Ви ље ма („Ал 
му ни је ис па ло за ру ком”) и тра је мно го ду же не го што је он ра чу нао:

Че тир го дин он ра ту је с му ком,
Че тир го дин и још пет ме се ци.

А то се до га ђа ло ова ко: Ау стро у гар ска об ја вљу је рат Ср би ји:
То се де си три на е сто га ју ла,
Об ја ва се по Ср би ји чу ла;

ау стро у гар ска вој ска пре ла зи Дри ну; Ру си ја ула зи у Га ли ци ју и Пру ску; 
Фран цу ска и Ен гле ска за по чи њу опе ра ци је про тив Не мач ке и Ау стро у гар ске, 
Ја пан за у зи ма за лив Ки јао-ча у и остр ва ко ја је до та да др жа ла Не мач ка. Та ко 
се рас плам сао Свет ски рат. По сле по бе де на Руд ни ку Ср би се по вла че пре ко 
Ал ба ни је на Крф, да би се вој ска опо ра ви ла уз по моћ са ве зни ка:

Пе ва Ср бин, па се са мо хо ри,
Пе сму пе ва, да ле ки му дво ри:
Дво ри мо ји, да ле ко сте са да...

Очи то, ов де је алу зи ја на пе сму Та мо да ле ко.
Сле де опи си до га ђа ја то ком 1916; по ме ну ти су, из ме ђу оста лог, Пр ва 

срп ска до бро во љач ка ди ви зи ја и ње но ра то ва ње у До бру џи. Го ди на 1917. под 
зна ком је Ок то бар ске ре во лу ци је у Ру си ји, ко ју спев по ми ње са мо уко ли ко 
је има ла ути цај на ток рат них деј ста ва: Ле њин и Троц ки су пот пла ће ни да би 
за кљу чи ли се па рат ни мир. Да ље се опи су ју бор бе на коп ну и на мо ру, те по раз 
ау стро у гар ске вој ске у Ита ли ји и не мач ке у Фран цу ској; дру га бит ка на 
Мар ни; по вра так вој ске Кра ље ви не Ср би је са Со лу на; рас па да ње Ау стро у гар-
ске и ства ра ње но вих на ци о нал них др жа ва у Евро пи. 

Спев се за вр ша ва, као што је и по чео, крат ким обра ћа њем чи та о цу:
Не мож Јо ца ви ше да на пи ше,
Јер бо, бра ћо, пе ро ми се кре чи,
Ср це мо је све за Срп ство дре чи...
Сло жно са мо, мо ја бра ћо ми ла,
Пе сма мо ја на здра вље вам би ла.
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Ако ово на гла ше но по зи ва ње на Срп ство, за ко је је ау тор и оста вио Аме-
ри ку, схва ти као раз о ча ре ње ство ре ном Ју го сла ви јом, он да се спев не у ко га 
Се мар тон ца мо же раз ма тра ти као про му ћур на оце на и са ме по бе де ко ја је 
уз ве ли ке жр тве из во је ва на. 

По дроб но из ла га ње рат них зби ва ња упу ћу је на за кљу чак да ни је са ста-
вље но по не по сред ним до жи вља ји ма, не го, ве ро ват но, на осно ву на кнад ног 
про у ча ва ња ка кве рат не исто ри је, чи ме се и из два ја из мно штва пе са ма у 
на род ном ду ху, ко је су би ле у мо ди по сле Свет ско га ра та.

Ипак, круп на на ра ци ја ни је за сен чи ла умет ност: еп ски раз мах нут спев 
не оску де ва ли ри змом, по е ти ком; у пи та њу је мај стор ско одр жа ва ње рав но-
те же из ме ђу на ра ци је и по е зи је, из ме ђу зна ња и на дах ну ћа.

Сти хо ви су пар ном ри мом, али не са свим до след но. По ред ле пих сли-
ко ва, као:

Бе жи на род ја дан, са мо хра ни,
Бел ги ја нац ју нач ки се бра ни

или
Бој се би је, срп ски ју нак ги не, 
Не на пу шта сво је отаџ би не, 

има и ба нал них, као и успе лих и ма ње успе лих асо нан ци, што се у та ко раз ви-
је ном спе ву мо же и оче ки ва ти.

Из ла га ње је теч но, стил ски ја сно, је зик не у си љен, са по не ком гре шком 
ти пич ном за ши ре је зич ко под руч је. 

Ау то ру је глав но да „ту жну пе сму од Европ ског ра та” ис пе ва тач но и 
течно, не тру ди се да му из раз бу де кит њаст, али је и у са мом пе ва њу па те-
ти чан, па и на и ван у на сто ја њу да све под ве де под ве ли ку ан ти те зу: с јед не 
стра не стра те шки план Не мач ке и Ау стро у гар ске, с дру ге – исто риј ски до-
га ђа ји, ко је при ка зу је као да ни ка да не сле де „план и сан”.

Ме ђу тим, сам по ду хват пи са ња та ко оп шир но га, раз ви је но га и са др жај-
но га спе ва све до чи о на да ре но сти се ља ка Јо це Ог ња но ва, а без прем ца је и 
без по след ни ка у на шем Ба на ту.

Днев ник Ан дре ја Ста но је ва. Ан дреј Ста но јев је ро ђен у Ба та њи 1881. 
го ди не. Свр шио је основ ну шко лу у род ном ме сту, слу жио вој ни рок, за по-
слио се у Ма ђар ској же ле зни ци. Мо би ли сан 1915. ра то вао је на Ита ли јан ском 
фрон ту, у чи ну на ред ни ка-вод ни ка, али је већ те го ди не с це лом је ди ни цом 
пао у за ро бље ни штво. По ло го ри ма на Си ци ли ји за др жан је до ок то бра 1919. 
го ди не. Во дио је днев ник [Станојев 2008].

Фронт је до жи вео као не људ ско до га ђа ње: из ну ру ју ћи мар ше ви, ро во ви, 
шрап не ли, гра на те, за лу та ле ку гле, ле ше ви из ме ђу ро во ва ко ји ни су мо гли 
би ти по ко па ни због не пре ста не ар ти ље риј ске ва тре (јед но га да на је бро јао 
то пов ску ђу лад: 5.643). Ко ман до вао је од ре дом и до би јао по вер љи ве за дат ке. 
Сво је вре ме но им је ре че но да иду у рај ски пре део, пун ју жно га во ћа. А на 
по ло жа ју ни је би ло во де, ни ку хи ње, ни ју жно га во ћа ни су ви де ли, са мо је 
гра на та и шрап не ла би ло у из о би љу. За це ло, пра ви рај – бе ле жи он јет ко. 
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То ли ко је на ших оти шло на не бо да су рај ска вра та мо ра ла би ти стал но отво-
ре на. То ви ше ни је био рат, био је по кољ, зло чин. 

Ко ли ко слич но сти са опи си ма Ра ди во ја Фен лач ког!
При ро да је хте ла да 18. ју ла 1915. бу де леп дан, Ита ли ја ни су га по ква-

ри ли. Гро мо ви су ни шта пре ма њи хо вој то пов ској паљ би: зе мља је из ро ва на 
као да су про ла зи ла кр да сви ња. Чу дио се за што не сти жу по ја ча ња, за што се 
њи хо ва ар ти ље ри ја та ко рет ко огла шу је, за што вој ни ци бе же са по ло жа ја. 
Нео сет но су оп ко ље ни и за ро бље ни.

По сле фрон та то му до ђе као пре дах, са мо што је пре ду го тра јао.
У за ро бље ни штву и ни је би ло та ко ло ше: има ли су сме штај и хра ну, 

до би ја ли ка фу и ви но, мо гли су пи са ти ку ћи и при ма ти па ке те и но вац. Ку-
по ва ли су до пун ски хра ну и ви но. Од до са де не ки су ре зба ри ли др во, а не ки 
се опи ја ли, па и ту кли ме ђу со бом. Он се, као про му ћу ран и сна ла жљив, кад 
год је мо гао, по вла чио, чи тао књи ге ко је је ку по вао, уса вр ша вао се у ита ли-
јан ском је зи ку и учио не мач ки, раз ми шљао о по ро ди ци, хра брио се да не би 
пао у оча ја ње. Нај ви ше се пак ба вио пси хо ло шким по сма тра њем љу ди у 
око ли ни. За па зио је да за вист, мр жња, ули зи ва ње, ого ва ра ње, пот ка зи ва ње, 
осве та и слич но би ва ју и ме ђу љу ди ма ко ји су на ру бу по сто ја ња; за бе ле жио 
је да су и Ита ли ја ни раз ли чи ти, да мно го за ви си од за ко на, али и од чо ве ка 
ко ји га спро во ди, да су по не кад ра зум ни је по сту па ли чу ва ри ло го ра не го 
са ми ло го ра ши. Али оду жи ло се, нер ви су сти гли до ру ба из др жљи во сти, 
до ру ба лу ди ла. Мно ги су се пра ви ли па мет ни, а раз у ме ва ли се као чи змар 
у ли ве ње то по ва. Ни је свет та ко зао – за кљу чио је – да не мо же би ти го ри. 
Љу ди смо и не мо же мо би ти са вр ше ни.

За па њу је чи ње ни ца да је, иа ко Ср бин и оже њен Срп ки њом, се бе сма трао 
Ма ђа ром, ра до вао се ве сти ма о на пре до ва њу Ау стро у гар ске и Не мач ке на 
фрон то ви ма, ту ђио се Сло ве на по ло го ри ма, по по врат ку у Арад од био је да 
по ло жи за кле тву Ру му ни ји, си на је упи сао у ма ђар ску гим на зи ју, днев ник 
је во дио на ма ђар ском је зи ку... Ка сни је је при сту пио срп ској за јед ни ци и 
не ко вре ме био чел ник у Цр кве ној оп шти ни. Умро је у Ара ду 1954. го ди не.

Ње гов днев ник је за кљу чен 1921; остао је у ру ко пи су и по то ме при па да 
ме ђу рат ној књи жев но сти, иа ко је об ја вљен тек 2008. го ди не.

Рат не бе ле шке Ра ди во ја Фен лач ког. Ра ди вој Фен лач ки је ро ђен у Фен-
ла ку 1896. у зе мљо рад нич кој по ро ди ци. Свр шио је Вој ну шко лу за ре зер вне 
офи ци ре у Ора деи 1915. го ди не. У Ве ли ком ра ту, сти гав ши на Ру ски фронт, 
пре бе гао је Ру си ма. Сту пио је у Пр ву срп ску до бро во љач ку ди ви зи ју, бо рио 
се у До бру џи 1916. и за до био ра не. По из ле че њу вра тио се у свој ба та љон. 
На Учи тељ ској шко ли у Сом бо ру ди пло ми рао је 1919. го ди не. Ра дио је као 
учи тељ, а 1924. је ру ко по ло жен и по ста вљен на па ро хиј ску ду жност. Од 1938. 
био је и епар хиј ски школ ски ре фе рент. По сле Дру го га свет ског ра та при сту-
пио је но вом по кре ту и пре шао у др жав ну слу жбу. Умро је у Те ми шва ру 1964. 
го ди не.

У ра ту се тру дио да во ди не ку вр сту днев ни ка. Ру ко пис ни је са чу ван. 
По зна то је са мо ко ли ко је 1938. об ја вио у „Ти ми шо ар ском ве сни ку” [Фенлачки 
1938].



197

Рат не бе ле шке по чи њу 15. ма ја 1916. го ди не. По сле по бе де над Ита ли ја-
ни ма, ње го ва ди ви зи ја се пре ба цу је на Ру ски фронт. Пу ту је се во зом че ти ри 
да на и три но ћи до Мар ма рош-Си ге та, а ода тле пе ши це ду бље у Кар па те. 
Рат ник зна да је на та квим пу то ва њи ма нај бе збед ни ји, али и то за ма ра и 
до са ди, кад се отег не. „Већ смо по су ста ја ли, а ниг де Ру са!” А ка да се нај зад 
Ру си по ја ви ше, по ста де им „ја сно у ка квој су опа сно сти”:

Си лан Рус, а ре до ва је дан за дру гим као мра ви. На кон јед ног са та се 
по ја ви дру га ли ни ја, из исто га прав ца, кан да број но још ја ча од пр ве. Па и 
тре ћа се по ја ви... Пред за ла зак сун ца по че ше ми тра ље зи да би ју по на шим 
ро во ви ма са три стра не.

Не до че кав ши глав ни на пад, пре бе гао је Ру си ма. А по сле бит ке до те ра ше 
Ру си за ро бљен це ли ба та љон; он по ста де је дан од 20.000 „во је но пље них”. 

У ло го ру се ску пе њих пре ко 300 мо ма ка, те, по до пу ште њу, от пу ту ју 
у Оде су и сту пе у Пр ву срп ску до бро во љач ку ди ви зи ју. Обу ка је тра ја ла крат-
ко. Сре ди ном ав гу ста упу ће ни су на До бру џан ски фронт: Ре ни, Ме џи ди ја, 
Те ке де ре си, До брич, Ка ра Си нан, Де ве џи кјој... У До бру џи су до жи ве ли ва тре-
но кр ште ње, па и ју риш и бор бу пр са у пр са. И као сва ки вој ник ви део је са мо 
пар че про сто ра ко је му је за да то да оба си па ва тр ом, а ни је мо гао да пој ми 
за што се на пу шта ју „та ко до бре по зи ци је”, за што ћу ти ар ти ље ри ја, за што се 
по вла че „по сле то ли ког на по ра и та ко сјај ног на пре до ва ња”, за што из ка ко-
-та ко без бед них „ста рих ду бо ких ро во ва” тр че по је ди нач но, да би уско чи ли 
у дру ге ро во ве, не ма ју ћи мно го из бо ра.

Окле ва ња не ма: или пре ћи пре ко мр твих те ле са, па ско чи ти у ров, или до
че ка ти гра на ту, па оста ти са њи ма. Од су за не ви дех ни шта; пре кр стих се, 
зга зих јед ном на ру ку, дру гом на гру ди, тре ћем мо жда и на гла ву, и ско чих у ров.

И нај стра шни је, „до ла зи опет до но жа”.
Ве ли ки је дан Бу гар до че ку је ме и за ле ти се на ме не, али Ма не Ра ше та 

са три ко ра ка опа ли пу шку, и Бу га рин се сру ши пре да ме. У па ду ба јо не том 
ми ра се че ко ле но ле ве но ге.

Та да је за жа лио што је ра на би ла не знат на и ни је се мо гло „ни ма ло ума-
ћи са фрон та”. Али кроз са мо шест да на „Цео се дан би је бој. Па да ју мр тви, 
ра ње ни сил ни... Чу је се и ко ман да: ’На пред’... Већ смо бли зу, још 20–30 ко ра-
ча ји, па ће мо опет да се ко ље мо. Ху ра, Ху ра!” На не сре ћу (или на сре ћу, ка ко 
се узме), „не што пу че”, и ње му „одо ше но ге у стра ну”. Ра ње ном му се по 
гла ви му ти: „Ху ра! Ко љу се, а ја ле жим”. Не ки вој ник Ла за по мо же му да се 
до не кле ус тра ни од паљ бе и при ве за му ра ну. Док је ле жао че ка ју ћи са ни тар-
це, опет га не што уда ри у ле ви кук и отво ри се но ва ра на. А „не срећ на ку гла” 
по го ди Ла зу у гла ву, и он па де мр тав.

Ту ста ју ње го ве рат не бе ле шке.
Ка да про чи та ово по тре сно шти во, чо век се и не чу ди што је онај ко зак на 

ко њу хо дом ја хао под нај о па сни јом ва тр ом го во ре ћи: „Всјо-рав но про па дјош!”, 
што су из ме ђу два ју ри ша „Не ки ко за ци из не ли гра мо фон и на сред ули це 
сви ра ју”, што су не ду жном чо ба ни ну, вој ни ци, она ко глад ни, по кла ли ов це 
и ис пе кли их на ва три итд. Ка да је пре бе гао Ру си ма, до че ка ше га са: „При ђи, 
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при ђи!”, „по љу би ше у обра зе”, по ну ди ше на „хлеб, чај и са хар”, по себ но се 
об ра до вав ши што је пра во сла вац. А ка да је, при ју ри шу у До бру џи, „кле ко 
Бу га рин, опру жио ру ке на пред и мо ли: ۥБрат ко, ја пра во слав ни, ја не ви но ват’ 
онај исти Ма не се за ле ти, сју ри му нож у гру ди”.

Све је то до жи вље но и при ка за но без мно го сти ли за ци је, не по сред но, 
дир љи во, та ко да се очи ту је људ ска ду ша.

Вла ди мир Ши ље го вић – ра дост у (не пре)бо лу.Ро ђен је у Не ве си њу 
1908. го ди не. Шко ло вао се у род ном ме сту, Мо ста ру и Ско пљу. Као свр шен 
учи тељ до био је за по сле ње у До њем Бал ва ну (са да у Ма ке до ни ји), ода кле је 
1935, на осно ву Школ ске кон вен ци је, упу ћен на слу жбу у Ру му ни ју. Био је 
учи тељ у срп ским ве ро и спо вед ним шко ла ма до 1941. го ди не. По сле ра та жи-
вео је у Ау стра ли ји и ба вио се но ви нар ством. Умро је у Сид не ју ав гу ста 1993. 
го ди не.

Убр зо по свом до ла ску у Ру му ни ју по стао је са рад ник ли ста „Те ми швар-
ски ве сник”; исто вре ме но је био до пи сник бе о град ске „Прав де” и „Срп ске 
ми сли”, те но во сад ских ли сто ва „При вред ник” и „Да ра”. Имао је у свом при-
вид ном спо ко ју бу ји це не ми ра ко је су га го ни ле да пи ше успо ме не из де тињ-
ства, по гле де на жи вот и још ви ше на смрт. Ду го са мац, жи вео је у не ком 
свом све ту, ко ји је но сио у се би и са со бом. Ср љао је у са вре ме ност, али се 
она за ње га сла бо хва та ла, као што је и он њој сла бо при а њао. 

Бол но је ка ко су га у сто пу пра ти ле тра гич не, до тан чи на за пам ће не или 
мо жда ка сни је по ка зи ва њу вас по ста вље не сли ке из Свет ско га ра та, ко је су 
пре кло пи ле це ло ње го во де тињ ство и за цр та ле му жи вот.3 Не мо гу да се отрг-
нем из кан џи ис ку ше ња да бар јед ну ка жу не сма трам ње го вом ау то би о граф-
ском и да је по на пи си ма не вас по ста вим хро но ло шким ре до сле дом, јер је 
из ње га у не ко ли ко на вра та шик та ла, сва ки пут са ра зних сло је ва успо ме на 
и из дру гог угла, и био је увек рас тр зан ње ним по нов ним пре жи вља ва њем 
(Из днев ни ка јед ног од мно гих, Ту жно се ћа ње, Из днев ни ка си ро че та). До-
га ђа ји су, по свој при ли ци, те кли ова ко:

Не ко је не ког убио (ње му, као де те ту, би ло би мно го ми ли је да ни је). У 
Не ве си њу, па лан ци где се жи ве ло „па три јар хал но, без са та и европ ске тач но-
сти”, од јед ном ис кр сну ше до зу ба на о ру жа ни вој ни ци, и те лал Ибро об ја ви:

Ћуј те и по ћуј те... наш цар и краљ Фер ди нанд уби јен од по ган ске срп ске 
ру ке... да сви за тво ре рад ње, об је се цр не бар ја ке..!

Он се са де цом играо на по ља ни, кад бр ка ти по ли ца јац под вик ну сво ји ма:
Ка ме ња у ру ке, па ту вла шку па шчад удри те; ти нам уби ше ца ра и кра ља.

Ка мен га по го ди из над ока, об ли га крв; ле кар је од био да му пру жи 
пр ву по моћ, ле чи ла га је ста ри ја, и са ма још ма ло лет на се стра.

На ста ло је те шко и јад но до ба.
Ра зум ни љу ди су се по вла чи ли у ку ће, а ули цом су иза зи вач ки пе ва ли, 

ко је пла ће ни ци, ко је „шуц ко ри”: „Краљ Ни ко ла укро во ла”, „Кра љу Пе тре, луди 
3 Сви на пи си Вла ди ми ра Ши ље го ви ћа при ка за ни у овом ра ду об ја вље ни су у ли сту „Те ми-

швар ски ве сник” од 1936. до 1940. го ди не.
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вје тре” и „Ме гај, ме гај, ку ћа Сер би ја”. Љу ди су жи ве ли у стра ху, за бри ну та 
ли ца. Страх и тре пет био је „вак мај стор” Ибро. За вла да ше не ма шти на и глад. 
Не ста ку ку ру за, о бра шну – ни го во ра. По сле за ве ли не ко сле до ва ње, „апро-
ви за ци ју”. А основ но је би ло по шу ми ску пља ти ко злац, ко при ву и тру лу 
бу кву, па од то га ку ва ти ка шу.

Мај ка бе ше већ умр ла. У ку ћи: отац, се стра Дра ги ња, бра ћа Ду шан, 
Мир ко и он, нај мла ђи.

Ср бе су хва та ли, за тва ра ли, му чи ли и спре ма ли кон вој да их оте ра ју у 
Арад. Јед но га да на ухва ти ше и Ду ша на (ви део Мир ко и до тр чао да ја ви). 
Сме тља ри Ху со и Али ја вр ши ли су пре ме та чи ну по срп ским ку ћа ма, згр та ли 
књи ге, сли ке, и „све што је срп ско” ба ца ли на сме тљар ска ко ла; по сле спа љи-
ва ли. До шли су и код њих у прат њи „вак мај сто ра”, ко ји је оцу псо вао ма тер 
срп ску. До знав ши по тај но ка да ће кон вој кре ну ти, се стра је спре ми ла Ду ша ну 
за ве жљај: „су ха про ја по су та су вим шљи ва ма, не ко ли ко ја бу ка и кру ша ка, 
ма ло ду ха на, твр де ко ла че и пар ве ша”. У цик зо ре, на пу ту, скри ве ни иза 
гр ма, са че ка ли су по вор ку он и Мир ко. Ту по га зи по вор ка. Са стра не бле ште 
но же ви са пу ша ка стра жа ра. Ви де ли су Ду ша на, ис тр ча ли, пру жи ли за ве жљај, 
али их је стра жар од гур нуо кун да ком и те шко да је оно ма ло ја да, отрг ну то 
од уста, сти гло Ду ша ну у ру ке. 

Оца из ба ци ше из слу жбе. По сле је бо ле стан ра дио кри шом код љу ди, 
око па вао кром пир и до но сио по ко ју кр то лу. Мир ко је оти шао тр бу хом за 
кру хом. И он да је јед не но ћи оцу по зли ло. Се стра је пр во упа ли ла пе тро леј-
ку, а за тим – све ћу. Са хра ни ли су га су се ди, без зво на (би ла су од не та) и без 
све ште ни ка (био је ин тер ни ран у Арад). Се стру узе ше у бол ни ча ре, а ње га 
уто ва ри ше у ва гон и с кон во јем кре ну ше не зна но ка мо. По сле су де цу из дво-
ји ли, и он је до спео у Срем, где га је при хва тио не ки апо те кар. Бо ра ве ћи ту, 
до знао је о се стри, а по се тио га је и брат Ду шан, ко ји се спа сао ло го ра по што је 
при стао да по ста не вој ник (на фрон ту је за тим пре бе гао Ср би ма и пре жи вео). 
Код апо те ка ра му је би ло до бро, али ни је одо лео: чим је рат за вр шен, сео је на 
воз (без кар те) и от пу то вао ку ћи. Та мо су се већ на ла зи ли Ду шан, Мир ко и Сеја.

Ка да је по сле, мно го по сле, био учи тељ у Ве ли ком Сем пе тру, до шао је 
у Арад на Дру ги слет срп ских пе вач ких дру шта ва у Ру му ни ји, одр жан 16. 
ма ја 1937. го ди не. Ту је, и на кон два де се так го ди на, опет био оп хр ван се ћа њем 
на да не де тињ ства; све му је још јед ном про шло ис пред очи ју ума, све је још 
јед ном пре жи вео, све му се још јед ном, још ду бље, још бол ни је уре за ло. А 
он да је ви део по ра же ну зло коб ну твр ђа ву и био на гро бљу, на па ра сто су ин тер-
нир ци ма. 

Ва зду хом се раз ле же: „Али лу ја”; то Ср би ода ју при зна ње и по је опе ло 
че та ма стра да лих арад ских му че ни ка. 

И по сле све га, као не ка уте ха, „Ве се ла срп ска пе сма се ори”.
Али ње га рат не успо ме не не пра те са мо због по ро дич ног или са мо због 

лич ног не за бо ра ва (уо ста лом, ка ко за бо ра ви ти: „Нас нај у ри ше не ки пи ја ни 
вој ни ци и као у ша ли са но же ви ма на пу шка ма боц ка ху нас по те лу. Та да 
сам осе тио оштри цу но жа. Бе ше ми се дам го ди на”); бо ли га сва чи ја не сре ћа, 
а би ло их је на пре тек, и он као да ср ља да их што ви ше са зна и у се би но си 
као не пре бол. 
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Ту је бад њи дан ска ту жна ве се ли ца (пра се на ра жњу). Спре ми ла је ста ра 
За го ра, благ дан је, по слу жи ће го ста и на мер ни ка, а бу то ве је упра во па ко ва ла 
за је дин ца Мр гу да, ко ји је на фрон ту (по сла ће му чим до зна где је). И док је 
пе ва ла Ро жде ство Тво је, уђо ше два „шуц ко ра”, стре са ју ћи снег са се бе. Не ка 
их, нек се и они за ло же, по ми сли ла је, Бо жић је. По че ше се за ла га ти ме сом 
и за ли ва ти ви ном, па он да, као уз гред, ка зи ва ти све ча ним то ном:

По на ред би Шта ба Цар ске и кра љев ске вој ске ја вља ју по кор но мај ци 
За го ри да је њен син Мр гуд от ка зао по слу шност у окр ша ју са Ср би ма Цар ској 
вој сци и по ку шао да по бег не. У бек ству цар ски ме так про ши шао је кроз ње
го ву гла ву.

Шта је оста ло ста рој да чи ни? Ка ко је би ла с но жем у ру ци, за ри га у 
јед ног од њих на сум це. Од јек ну ше два пуц ња. 

Ста ри Гор ча сва ке го ди не на Ве ли ки че твр так па ли све ћу за по кој ду ше 
Мар ко ве. С њим је био у ро ву, и Мар ко на пи сао Ус кр шњу че стит ку сво ји ма. 
А он да је усле дио на пад. Не при ја тељ је од би јен, али где не ста де Мар ка? Ску-
пља ли су ра ње ни ке, ни је га би ло ме ђу њи ма. Он да је па ла на ред ба: „Мр тви 
да се пре но се!” И ту на ђе Мар ка: те ло уна ка же но, а из џе па блу зе ви ри до-
пи сни ца ко ју ни је сти гао да по ша ље (Че стит ка).

Са мо хра на ста ри ца Јо ван ка бри жљи во не гу је ру же под про зо ром. Си на 
јој бе ху узе ли у вој ску, по го ди ло га у кич му, из бол ни це пи сао по след њи пут 
да се на да оздра вље њу и по ру чио: „Чу вај ми, мај ко, ру жу ис под про зо ра” и 
„Отрг ни нај леп шу, мај ко, и по дај мо јој На ди, и ре ци да сам ја то ре као, али 
не мој ре ћи да сам ра њен”. Сед не Јо ван ка код про зо ра, узме не ку ста ру књи-
гу, у њој ис пи сан та бак хар ти је, и се ди та ко, не по мич на, са ти ма и да ни ма. 
И док је ру жа у цве ту, ни ко је не уз не ми ра ва (Кад ру же цве та ју).

Ста ри рат ник Вој кан при ча ка ко је би ло на Кри вој ко си (Пу шка). Спре-
ма ли се за на пад. „Кроз гла ву ми си ну се ло, ку ћа, же на и де ца. А пу шка!”, 
она је би ла нај бли жа. Уз ње га друг, ре дов Мр гуд, пру жа му не ко це дуљ че. 
Утом по че ју риш. „Са че ка смо бор бу на нож.” Вој кан осе ти удар у ле ђа и паде 
до из мр цва ре них те ле са. По сле му „ле кар мир но са оп шти” да ће оста ти бо гаљ. 
А Мр гуд је по ги нуо. Оно це дуљ че бе ше пи смо си ну.

И ка да су ста ри ји љу ди ишли с ли ти ја ма, пе ва ју ћи ђур ђев дан ски тро пар, 
а омла ди на игра ла у ко лу, Вла ди ми ру Ши ље го ви ћу ни је би ло ни до јед них, ни 
до дру гих, не го је се део уз чи ка-Ми ло ва на, „ста рог рат ни ка из свих ра то ва”. 
Он се као нећ као да при ча, али ту је ра до зна ли ау тор да пи та и на сто ја ва и 
да пам ти ка ко је оно би ло с Бу га ри ма (Кад ста ри рат ник при ча). 

Све је то из ре че но та ко јед но став но, та ко не по сред но, та ко то пло и тако 
је зи во, да се гра ни чи с до ку мен тар ним на пи си ма, с рат ним днев ни ци ма, с 
оним што исто ри је пи шу и не пи шу, а тим ви ше пре но си до га ђа је сли ко ви то, 
уз бу ђу је и оста вља трај не ути ске.

Дух са мо га ау то ра увек је у за вр шни ци, ка да ус твр ди да тре ба спре чи ти 
рат и по на да се да ће то не ком по ћи за ру ком; ти ме са мо не же ли да се по ми ри 
с не ми нов но шћу или се хра бри, стра ху ју ћи од ње.

За то сва ком спо ра зу му да се спре чи је дан не за пам ће ни по кољ тре ба 
ода ти при зна ње и по др жа ва ти га... јер – у про тив ном – су тра шњи ца мо же 
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опет ста ти пред свр ше ним чи ном, и он да ни ком – ни шта. А шта ће би ти? 
Оста је мо са пи та њем.

На не сре ћу, од го вор на по ста вље но пи та ње би ло му је но во рат но ис ку-
ство, и те же, и кр ва ви је, и ду го трај ни је од свих прет ход них. Ка кве је успо-
ме не по нео из ње га оста ло је из ван на ше га за ви чај ног про сто ра.

До да љег ми, као сво је вре ме но и он, оста је мо с пи та њем.
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МИ РО ВАЯ ВОЙНА 1914–1918 В МЕ ЖВО ЕН НОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ  
СЕР БОВ В РУМЫНИИ

Стеван Бугарски

Резюмe

Ми ро вая война 1914–1918 отра же на и в серб ской ли те ра ту ре в Румынии. В 
до кла де рас сма три ва ется ме жво ен ная ли те ра ту ра, во зник шая под влияни ем све жих 
вос по ми на ний участ ни ков: священи ков Уро ша Ко вин чи ча и Сло бо да на Ко сти ча, 
учи теля Ра ди воя Фен лач ко го, же ле зно до ро жно го слу жащего  Ан дрея Ста но е ва и 
крестьяни на Йоцы Огняно ва. Их со чи не ния опу бли ко ваны в ме жду во ен ном пе ри-
о де, за исключе ни ем днев ни ка Ан дрея Ста но е ва, ко торый остался в ру ко пи си по 
2008 год. Всë это в основ ном ме му ар ские за пи си в про зе, да же эпи че ское про из ве-
де ние в сти хах Йоцы Огняно ва, со дер жит в се бе мно го ме му ар ско го. Опи са ния 
во енных событий пред ставляют со бой ужасные кар тины, так что на са мом де ле 
все упомянутые со чи не ния мо гли бы быть об хва чены под за гла ви ем Летописи
гибелиисмерти. По сво им те ма ти че ским осо бе ностям со чи не ния на ходятс я на 
гра ни це ме жду бе ле три сти кой и до ку мен тально й про зой, а так же мо гут быть ис-
пользо ваны в ка че стве исто ри че ских ис точ ни ков. В до кла де ма те ри алы из ло жены 
по хро но ло гии их во зник но ве ния, всë-та ки груп пи ро ваны по ав то рам, с ука за ни ем 
основных би о гра фи че ских све де ний о ка ждом из них.
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MA RE LE RĂZBOI (1914–1918) ÎN LI TE RA TU RA INTERBELICĂ  
A SÂRBILOR DIN ROMÂNIA

Ste van Bu gar ski

Re zu mat

Ma re le Război Mon dial (1914–1918) a fost re flec tat, prin tre al te le, şi în li te ra tu ra 
sârbilor din România. Luc ra rea fa ce re fe ri re în prin ci pal la pe ri o a da interbelică şi la 
oa me nii ca re au par ti ci pat în mod di rect la eve ni men te le de spre ca re au scris: preoţii Uroš 
Ko vin čić şi Slo bo dan Ko stić, învăţătorul Ra di voj Fen lač ki, mun ci to rul fe ro vi ar An drej 
Sta no jev şi ţăranul Jo ca Og nja nov. Scri e ri le lor au fost pu bli ca te în pe ri o a da interbelică, 
cu ex cepţia  jur na lu lui lui An drej Sto ja nov, ca re a zăcut sub formă de ma nu scris până în 
anul 2008. To a te tex te le sunt de fapt me mo rii în proză şi în ver su ri epi ce (cum ar fi ca zul 
lui Jo ca Og nja nov), pli ne de amin ti ri şi re f lecţii  per so na le. Există mul te de scri e ri ale 
ex pe ri enţelor tra u ma ti zan te trăite în anii războiului, une le de-a drep tul cutremurătoare. 
O adevărată cronică a decimării şi a morţii. 

În fi nal sunt adăugate amin ti ri le învăţătorului Vla di mir Ši lje go vić, ca re de scrie 
războiul văzut cu oc hiul co pi lu lui ce era, o ur gie ca re i-a fost dată s-o simtă şi să şi-o 
amintească exact după împunsăturile cu baionetă. 

Sti lul abor dat po a te fi ca rac te ri zat ca o com bi naţie între beletristică şi proză docu-
mentară, cu va lo a re de sursă istorică. Ma te ri a le le sunt pre zen ta te în or di ne cronologică, 
alături de câteva da te bi bli o gra fi ce sem ni fi ca ti ve pen tru fi e ca re au tor în par te.

THE GRE AT WAR (1914–1918) IN THE IN TER BEL LIC LI TE RA TU RE  
OF THE SERBS IN RO MA NIA

Ste van Bu gar ski

Sum mary

The Gre at War was re flec ted, in ter alia, in the li te ra tu re of the Serbs in Ro ma nia. 
This pa per fo cu ses ma inly on the in ter bel lic pe riod and on pe o ple who had been di rect 
par ti ci pants in the events they wro te abo ut: the pri ests Uroš Ko vin čić and Slo bo dan Ko stić, 
the school te ac her Ra di voj Fen lač ki, the ra il man An drej Sta no jev and the pe a sant Jo ca 
Og nja nov. The ir wri tings we re pu blis hed in the in ter war years, ex cept the di ary of An drej 
Sta no jev, which re ma i ned in ma nu script un til 2008. In fact, all the se texts are me mo irs 
in pro se or (the ca se of Og nja nov) in epic ver ses full of per so nal re col lec ti ons and re flec-
ti ons. They com pri se de scrip ti ons of tra u ma tic, oc ca si o nally truly aw ful ex pe ri en ces li ved 
du ring the years of war, of fe ring a ge nu i ne chro nic le of suf fe ring and de ath. In the fi nal 
part con ta ins re mem bran ces of the school te ac her Vla di mir Ši lje go vić, who as a child had 
been an eyewit ness of so me of the worst war cru el ti es. 
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З о р а н  М а р к о в

КРАЈ ВЕ ЛИ КО ГА РА ТА И РАЗ ГРА НИ ЧЕ ЊЕ У БА НА ТУ  
У ОГЛЕ ДА ЛУ РУ МУН СКЕ ИСТО РИ О ГРА ФИ ЈЕ

На кра ју Пр вог свет ског ра та по ли тич ко-ад ми ни стра тив на си ту а ци ја 
Ба на та као по кра ји не би ла је из у зет но ком пли ко ва на, с об зи ром на то да су се 
и Ср би ја и Ру му ни ја из ја шња ва ле пр вен ство о за у зи ма њу ове ау стро у гар ске 
те ри то ри је. Сем то га, Ма ђа ри и Нем ци у по кра ји ни, у ни ма ло за не мар љи вом 
бро ју, из ја шња ва ли су се за оп ста нак у но во фор ми ра ној ма ђар ској др жа ви 
или за про гла ша ва ње не за ви сне Ба нат ске ре пу бли ке. У овом оп штем кон тек-
сту, на кон Бе о град ске вој не кон вен ци је од 13. но вем бра 1918, вој ска Кра ље-
ви не Ср би је, у свој ству по бед ни ка у Ве ли ком ра ту и пред став ни ка Ан тан те, 
за по се ла је Ба нат, све до ле та 1919, ка да је до шло до раз гра ни че ња. 

Из пер спек ти ве ру мун ске исто ри о гра фи је, про бле ма ти ка за вр шет ка 
Пр вог свет ског ра та је ве о ма ком плек сна и мо ра се ана ли зи ра ти у за ви сно сти 
од сле де ћих хро но ло шких ко ра ка: 1. про бле ма ти ка Ба нат ске ре пу бли ке; 2. 
та ко зва на срп ска вој на оку па ци ја у Ба на ту и 3. Ми ров на кон фе рен ци ја и 
пи та ње раз гра ни че ња у Ба на ту.

1. Ба нат ска ре пу бли ка (ок то бар –но вем бар 1918)

У ру мун ској оп штој исто ри о гра фи ји, на на ци о нал ном пла ну, про бле ма-
ти ка Ба нат ске ре пу бли ке тре ти ра на је на по вр шин ском ни воу и ни је јој по-
све ће но ви ше од не ко ли ко па су са. По на вља се иде ја да је осни ва ње Ба нат ске 
ре пу бли ке по др жа ла ма ђар ска др жа ва, ка ко би очу ва ла ову по кра ји ну у свом 
са ста ву.1

У ру мун ској ба нат ској исто ри о гра фи ји, те ма Ба нат ске ре пу бли ке де-
таљ ни је је ана ли зи ра на и ис тра жи ва на, али до овог тре нут ка не по сто ји ни ти 
је дан је ди ни исто риј ски рад по све ћен овој про бле ма ти ци. Са вре ме на ру мун-
ска ба нат ска исто ри о гра фи ја углав ном ве о ма стро го ана ли зи ра ову по ли-
тич ко-ад ми ни стра тив ну ре ал ност. Ра ду Па ју шан, бив ши про фе сор са вре ме не 
исто ри је на За пад ном уни вер зи те ту у Те ми шва ру, да нас у ми ро ви ни, у ра ду 
На ци о нал ни по крет у Ба на ту и ве ли ко ује ди ње ње (Те ми швар, 1993) сма тра 

1 Aca de mia Română – Is to ria Românilor, vo lu mul VII, tom II, Bu cu rești , 2003.
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Ба нат ску ре пу бли ку „ма ђар ском ди вер зи јом”.2 Слич но је у свом раду На ци
о нал ни по крет у Ба на ту (Те ми швар, 1994) при ка зао си ту а ци ју и по кој ни 
Јо ан Мун те а ну, бив ши про фе сор мо дер не исто ри је на За пад ном уни вер зи те ту 
у Те ми шва ру, ко ји је Ба нат ску ре пу бли ку ви део као „ве штач ку по ли тич ку 
тво ре ви ну” или „изум на ме њен да спре чи по сти за ње ве ков ног ис ку ше ња 
Ру му на Ба на ћа на”.3 Од са вре ме них ау то ра, тре ба ис та ћи Ва си леа Ду да ша, 
на уч ног ис тра жи ва ча На род ног му зе ја Ба на та у Те ми шва ру, да нас у ми ро-
ви ни, ко ји у свом ра ду Ба нат у го ди на ма Пр во га свет ског ра та (Те ми швар, 
2014) пред ста вља мо жда и нај о бјек тив ни ју ана ли зу по сто ја ња Ба нат ске ре-
пу бли ке.4

2. „Срп ска вој на оку па ци ја” (но вем бар 1918. – ав густ 1919)

Ста ње у вре ме про ви зо ри ју ма у ру мун ском де лу Ба на та, ка да је на те ре-
ну бо ра ви ла вој ска Ср би је, ре ла тив но је ма ло ис тра жи ва но и ма ло по зна то 
у исто ри о гра фи ји. У ру мун ској оп штој исто ри о гра фи ји, про бле ма ти ка „срп ске 
вој не оку па ци је” са мо је уз гред по ме ну та – го во ри се углав ном о пе ри о ду 
тра ја ња оку па ци је и о бру тал ном по на ша њу срп ских вој ни ка. Не по сто ји ни 
је дан је ди ни исто риј ски рад по све ћен овој те ма ти ци.

Ру мун ска ба нат ска исто ри о гра фи ја, уз вр ло ма ло из у зе та ка, сма тра вој-
но при су ство Срп ске кра љев ске вој ске „вој ном оку па ци јом” Ба на та. По ми њу 
се ре кви зи ци је, бру тал но сти, ак тив но сти про тив ру мун ског на ци о нал ног по-
кре та. Нај ве ћи број ру мун ских ба нат ских исто ри ча ра пи ше де ла на осно ву 
ру мун ске пе ри о ди ке и по сто је ћих ме мо ри јал них фон до ва.

Про фе сор Ра ду Па ју шан, у го ре на ве де ном ра ду, пи ше да је „ани хи ла-
ција ру мун ског на ци о нал ног по кре та био при о ри тет ни циљ Ср ба”. Он го во ри 
о „про го ну Ру му на”, о „де пор та ци ји Ру му на у кон цен тра ци о не ло го ре” и о 
„пљач ки Ба на та од стра не срп ске упра ве”.5 Јо ан Мун те а ну го во ри о бру тал ном 
по на ша њу срп ске вој ске, о ре кви зи ци ја ма, али ни је то ли ко строг у из ла га њу 
као Па ју шан.6

Ва си ле Рам њан цу, про фе сор са вре ме не исто ри је на За пад ном уни вер зи-
те ту у Те ми шва ру, об ја вио је 1995. чла нак по све ћен срп ској вој ној оку па ци ји 
Ти миш-то рон тал ске жу па ни је (1918–1919)7 а за тим је у ча со пи су те ми швар-
ског му зе ја об ја вио чла нак по све ћен ре кви зи ци ји ма срп ске вој ске над фон-
до ви ма Ба нат ског му зе ја.8 За Ка раш-се ве рин ску жу па ни ју рад је об ја ви ла 

2 Ra du Păiușan, Mișca rea națională din Ba nat și Ma rea Uni re, Ti mișoa ra, 1993.
3 Ioan Mun te a nu, Mișca rea națională din Ba nat 1881–1918, Ti mișoa ra, 1994.
4 Va si le Du daș, Ba na tul în anii pri mei ma ri con fla grații mon di a le, Ti mișoa ra, 2014.
5 R. Păiușan, нав. де ло.
6 I. Mun te a nu, нав. де ло; Ioan Mun te a nu, Va si le Mir cea Za ber ca, Ma ri a na Sârbu, Ba na tul și 

Ma rea Uni re 1918, Ti mișoa ra, 1992.
7 Va si le Rămneanțu, “Ocu pația militară sârbească în Ju dețul  Ti miș-To ron tal (1918–1919)”, Ba na-

ti ca, 13/II, Reșița, 1995, стр. 383–397.
8 Va si le Rămneanțu, “De mer su ri le di plo mație i românești pen tru re cu pe ra rea bu nu ri lor de pa tri-

mo niu ri di ca te de tru pe le sârbești din Ba nat în 1919”, Ana le le Ba na tu lui, S. N., Ar he o lo gie-Is to rie, 
VI I –VI II, 2000, Ti mișoa ra, стр. 679–686.



205

Кар мен Ал берт, на уч ни ис тра жи вач у Му зе ју у Ре ши ци.9 И њен рад и рад 
В. Рам њан цуа по све ћен Ти миш-то рон тал ској жу па ни ји у нај ве ћој ме ри се 
за сни ва ју на гра ђи фон да „Ни ко ла је Или је шу”, ко ји се чу ва у збир ка ма На-
род ног му зе ја Ба на та у Те ми шва ру. По дат ке овог фон да ко ри сте мно ги ру-
мун ски ба нат ски исто ри ча ри: Јо ан Мун те а ну, Ра ду Па ју шан, Ва си ле Ду даш, 
Ва си ле Рам њан цу, Кар мен Ал берт, Ва ле ри ју Леу10, Ви о рел Скре чу11, Јо не ла 
Мо ско вић12 итд.

Му зеј ски фонд, ко ји је 1934. го ди не при пре мио Ни ко ла је Или је шу, за-
сни ва се на упит ни ци ма упу ће ним ба нат ским оп шти на ма и углав ном се 
фо ку си ра на про бле ма ти ку ве за ну за Пр ви свет ски рат и ру мун ску Ве ли ку 
на род ну скуп шти ну од 1. де цем бра 1918. у Ал ба Ју ли ји. Или је шу ов упит ник 
упу ћен ба нат ским се ли ма у ру мун ском Ба на ту об у хва та 14 пи та ња, а нај-
зна чај ни ја тач ка у про бле ма ти ци на шег ис тра жи ва ња је под бр. 10: 

Од ка да до ка да је тра ја ла срп ска оку па ци ја? Ка ко су се Ср би по на ша ли 
у оп шти ни? (ба ти не, ре кви зи ци је, бру тал но сти, ин тер ни ра ња, де пор та
ци је, итд.).

Да нас се тај исто риј ски фонд под на зи вом „Ни ко ла је Или је шу” чу ва у 
ори ги на лу, у ру ко пи су, у збир ка ма На род ног му зе ја Ба на та у Те ми шва ру. 
Упит ни ке су по пу ни ли чел ни ци или ин те лек ту ал ци оп шти на у раз до бљу 
од 1934. до 1935. го ди не. 

Што се ти че овог фон да, бар за бив ши Та миш-то рон тал ски округ ко ји 
смо лич но ис тра жи ва ли, тре ба ис та ћи сле де ће чи ње ни це: 

- Или је шу ов упит ник са ста вљен је и по пу ња ван у раз до бљу од 1934. до 
1935. го ди не, да кле ско ро две де це ни је на кон до га ђа ја ко је ис тра жу је. Про тив-
но сва ком пра ви лу, у пи та њу су су ге ри са ни од го во ри, и то са мо не га тив ни.

- Упит ни ке су по пу ња ва ли углав ном бе ле жни ци, све ште ни ци, учи те љи 
и дру ги ин те лек ту ал ци, ко ји у вре ме до га ђа ја ни су сви би ли у ме сту да би 
не што објек тив но пам ти ли. Ве ли ки део по да та ка за сни ва се на ка зи ва њи ма, 
на се ћа њи ма ме шта на, на су бјек тив ној усме ној исто ри ји.

- Упит ник је усме рен да илу стру је ста ње ру мун ске на ци о нал но сти у 
по кра ји ни за вре ме Свет ског ра та и у вре ме Ве ли ке на род не скуп шти не од 
1. де цем бра 1918. у Ал ба Ју ли ји, па се осе ћа из ве сна при стра сност код осо бе 
ко ја је са ста вља ла упит ник, а и код оних ко ји су га по пу ња ва ли, ако ни по 
че му дру гом, а оно што је при вре ме ни бо ра вак вој ске Кра ље ви не Ср би је по 
на ре ђе њу Ан тан те на зван оку па ци јом. 

- Од го во ри ни су при мље ни из свих ме ста у ко ја је упу ћен упит ник; у 
оп шти на ма где је Ру му на би ло у ма њем бро ју обим по да та ка је знат но си ро-
ма шни ји. У оп шти на ма на се ље ним ве ћин ским не ру мун ским ста нов ни штвом 

9 Car men Al bert, “Ocu pația sârbă din Ba nat în me mo ri a li sti ca bănățeană”, Ana le le Ba na tu lui, S. 
N., Ar he o lo gie-Is to rie, XIX, Cluj-Na po ca, 2011, стр. 449–456.

10 Va le riu Leu, Car men Al bert, “Ba na tul în me mo ri a li sti ca măruntă (1914–1919)”, Ba na ti ca, XI II, 
II, Reșița, 1995.

11 Vi o rel Scre ciu, “Do cu men te pri vind si tuația  Ba na tu lui în pri ma jumătate a anu lui 1919”, Ba na ti ca, 
XI II, II, Reșița, 1995.

12 Io ne la Mo sco vi ci, “Ba na tul în aștep ta rea păcii. Pre mi se le unei mi si u ni fran ce ze”, Ana le le Ba-
na tu lui, S.N., Ar he o lo gie-Is to rie, XVI II, Cluj-Na po ca, 2010, стр. 241–250.
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(Би лед, Бу гар ска ко ло ни ја, Ка рањ, Ле на у хајм, Ли блинг, Пер ја мош, Шан дра 
итд.), по да ци о бру тал ним по ступ ци ма вој ске Ср би је су рет ки или са свим 
из о ста ју. 

- Што се ти че на се ља са ве ћин ским срп ским ста нов ни штвом, по да ци о 
при су ству вој ске Ср би је у ве ћи ни слу ча је ва не до ста ју (Вар јаш, Ве ли ки Сем-
пе тар, Кет фељ, Наћ фа ла, Не мет, Пе тр о во Се ло, Руд на, Со ка, Стан че во, Фен-
лак, Ча над, Че неј итд.); је ди но се у слу ча ју се ла Ди њаш и Срп ски Се мар тон 
по ми ње да се вој ска Ср би је до бро по на ша ла са ста нов ни ци ма оп шти не. 

- По себ на је си ту а ци ја у оп шти на ма са ме шо ви тим ру мун ско-срп ским 
ста нов ни штвом. На при мер, у Кне зу се ста нов ни ци ру мун ске на ци о нал но сти 
ту же да су стра да ли (ба ти на ња, ре кви зи ци је), док су Ср би би ли оста вље ни 
на ми ру. Слич не слу ча је ве има мо у Ча ко ву и Ве њу, где су се две на ци о нал-
но сти чак су ко би ле.

- Упит ник са др жи из ри чи то стро ге од го во ре у по гле ду по на ша ња срп-
ске вој ске. Ве ћи на оп ту жби за зло ста вља ње ру мун ског ста нов ни штва обич но 
се од но си на се о ске на ци о нал не пр ва ке (све ште ни ке, бе ле жни ке, учи те ље, 
гар ди сте итд.). Они су под стре ка ва ли ру мун ски на ци о нал ни дух, а би ло је 
вре ме про ви зо ри ју ма, ка да се тек оче ки ва ло ре ше ње из Вер са ја, и вој ска је 
има ла за да так да одр жа ва ред. Пре ма при мље ним од го во ри ма ве о ма је те шко 
ре ћи да ли је ве ћи на ру мун ског ста нов ни штва, да кле сем ли де ра на ци о нал-
ног по кре та, има ла су ко бе на ци о нал ног ка рак те ра са срп ском вој ском. 

- По се бан про блем ко ји је на гла шен у упит ни ку, па се, на рав но, ја вља 
и у од го во ри ма, је сте ре кви зи ци ја ко ју је спро во ди ла вој ска Ср би је. Ма ло је 
оп ту жби на ра чун ин ци де на та, ре дов них ре кви зи ци ја и на сил ног по на ша ња 
у по чет ној фа зи про ви зо ри ју ма. Број не су пак оп ту жбе за ин ци ден те, ре кви-
зи ци је и на сил но по на ша ње вој ске при ли ком по вла че ња у ле то 1919. го ди не.13 

3. Ми ров на кон фе рен ци ја и пи та ње раз гра ни че ња у Ба на ту

Ка ко у ру мун ској оп штој та ко и у ба нат ској исто ри о гра фи ји те ма Ми-
ров не кон фе рен ци је и по де ле Ба на та оп шир но је ана ли зи ра на и пред ста вље на. 
Иа ко не по сто ји по се бан рад, од но сно мо но гра фи ја, на ме њен овој про бле-
ма ти ци, ве ћи на са вре ме них ау то ра по све ћу је овом исто риј ском до га ђа ју 
зна чај ну па жњу.

Од ба нат ских ау то ра, Ва си ле Ду даш је Ми ров ној кон фе рен ци ји и раз-
гра ни че њу у Ба на ту по све тио нај оп шир ни ји рад – књи гу ко ја је и нај о бјек-
тив ни ја у ве зи са овом про бле ма ти ком.14 Пре ње ног об ја вљи ва ња, Ду даш је 
овој про бле ма ти ци по све тио и оп шир ни ји чла нак, ана ли зи ра ју ћи окол но сти 
у Ба на ту у вези са Ми ров ном кон фе рен ци јом.15

13 Зо ран Мар ков, „Вој ска Кра ље ви не Ср би је у се о ским оп шти на ма Та миш-то рон тал ске 
жу па ни је ру мун ског де ла Ба на та 1918–1919. По да ци из му зеј ско-исто риј ског фон да ’Ни ко ла је 
Или је шиу’”, Те ми швар ски збо р ник, 10, Но ви Сад, 2018, стр. 131–166.

14 V. Du daș, нав. де ло.
15 Va si le Du daș, “Spațiul bănățean în de zba te ri le Con fe rinței de Pa ce de la Pa ris. In sti tu i rea ad mi-

ni strație i românești în ju dețel e Ca raș-Se ve rin și Ti miș-To ron tal”, Ana le le Ba na tu lui, S.N., Ar he o lo gie-
Is to rie, XIV, II, Ti mișoa ra, 2006.
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Про бле ма ти ку раз гра ни че ња у Ба на ту ана ли зи ра ју и дру ги ру мун ски 
ау то ри, по пут Јо а на Мун те а нуа16, Сте ли ја на Ман дру ца17 или Та ти ја не Ду цу18. 
О си ту а ци ји ба нат ских Ру му на са да на шње те ри то ри је Ср би је и уни јом са 
Ру му ни јом пи ше Ва си ле За бер ка19.

Од исто ри ча ра мла ђе ге не ра ци је тре ба ис та ћи Јо не лу Мо ско вић, ко ја је 
про шлих го ди на ис тра жи ва ла ар хив ске вој не фон до ве, по го то во фран цу ске, 
и ко ја је об ра ђи ва ла те ма ти ку фран цу ске вој не оку па ци је и раз гра ни че ња у 
Ба на ту.20

SFÂRŞITUL MA RE LUI RĂZBOI ŞI TRA SA REA GRA NIŢELOR BA NA TU LUI  
ÎN ISTO RI O GRA FIA ROMÂNĂ

Zo ran Mar kov

Re zu mat

Au to rul remarcă o stra ti fi ca re a pro ble ma ti cii, în sen sul că trei sunt aspec te le ca re 
se re u nesc sub te ma respectivă: po ziţia  isto ri ci lor faţă de Re pu bli ca Bănăţeană a lui Ot to 
Roth, faţă de pe ri o a da cât ar ma ta Re ga tu lui Ser bia a staţio nat în Ba nat şi faţă de tra sa rea 
pro priu-zisă a gra niţelor. Sub alt aspect constată di fe renţe în tra ta rea pro ble me lor de ca tre 
isto ri o gra fia naţională generală, re spec tiv de cea bănăţeană.

Alcătuind o bi bli o gra fie succintă a lucrărilor pu bli ca te, au to rul menţionează su bi-
ec ti vi ta tea şi lip sa de te mei pen tru cei mai mulţi au to ri ca re tratează pre zenţa ar ma tei 
Re ga tu lui Ser bia drept ocu paţie şi drept perioadă de coşmar a po pu laţie i române, bazân-
du-se pe che sti o na re alcătuite con trar me to do lo gi ei ştiinţifi ce şi com ple ta te la 15 ani după 
con su ma rea fap te lor. Este menţionată lip sa unui stu diu de di cat ex clu siv pro ble ma ti cii şi 
sunt evi denţia te lucrările ca re dau dovadă de abor da re ştiinţifică documentată.

16 Ioan Mun te a nu, “Si tuația  Ba na tu lui la sfârșitul pri mu lui război mon dial”, Apu lum, XXXIV, 
Al ba Iu lia, 1997.

17 Ste lian Măndruț, “Sta bi li rea fron ti e rei Ba na tu lui după pri mul război mon dial (1918–1924). 
Im pact și con se cințe”, Stu dii de is to rie a Ba na tu lui, 1999–2001, 23–25, стр. 121–156; Ste lian Măndruț, 
“Tra sa rea gra niței Ba na tu lui și re lații le româno-sârbe 1918–1924”, Is to ria și te o ria re lații lor in ter națio na le, 
Iaşi, 2000, стр. 231–249.

18 Ta ti a na Duțu, “Si tuația  Ba na tu lui la sfârșitul pri mu lui război mon dial 1918–1920”, Re vi sta 
istorică, tom II, 3–4, 1996.

19 Va si le Mir cea Za ber ca, Românii din Ba na tul iu go slav și Ma rea Uni re, Ti mișoa ra, 1995.
20 I. Mo sco vi ci, нав. де ло; Io ne la Mo sco vi ci, “De sti nul Ba na tu lui în 1918, în con tex tul pre fa ce-

ri lor po li ti co-di plo ma ti ce din ca pi ta la franceză”, Astra Sa be si en sis, 1/I, 2015, стр. 155–166; Io ne la 
Mo sco vi ci, “Mi si u nea franceză de in ter pu ne re în Ba nat: mar tie-mai  1919”, Ba na ti ca, XXI, 2011; Io ne la 
Mo sco vi ci, Franța și Ba na tul între 1916–1919, con vul si i le războiului și ale păcii, док тор ска ди зер та ци ја 
(ру ко пис), Cluj-Na po ca, 2013.
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THE END OF THE GRE AT WAR AND THE DE LI NE A TION OF THE BA NAT  
FRON TI ERS AS VI E WED IN THE RO MA NIAN HI STO RI O GRAPHY

Zo ran Mar kov

Sum mary

The aut hor po ints out three layers, or aspects, of the to pic: the po si ti o ning of hi sto-
ri ans to wards Ot to Roth’s Ba nat Re pu blic, the ir ac co unts re gar ding the pe riod of sta ti o ning 
of the Ser bian Army in Ba nat, and the de li ne a tion of the post-war sta te fron ti er bet we en 
the two co un tri es. A furt her aspect con cerns dif fe ren ces in the tre at ment of the se pro-
blems bet we en the ge ne ral-na ti o nal and the Ba nat hi sto ri o graphy.

Upon pre sen ting a bri ef sum mary of the pu blis hed works, the aut hor de plo res the 
par ti san ship and the ill-fo un ded ness of most hi sto ri ans, who de scri be the pre sen ce of 
Ser bian army as a mi li tary oc cu pa tion and as a night ma rish pe riod for the Ro ma nian 
po pu la tion. The se aut hors ha ve ma inly re lied on qu e sti on na i res that we re de sig ned using 
a non-sci en ti fic met ho do logy and we re fil led up fif teen years af ter the events. The pa per 
sig nals out the ab sen ce of a study de vo ted ex clu si vely to this to pic and po ints out se ve ral 
works no te worthy for the ir well-do cu men ted sci en ti fic ap pr o ach.



UDC 94(497.113 Banat)
726.8(497.113 Banat)

B o d ó  B a r n a

ISTORIA ISTORIEI 
Cum si de ce dispar monumente?

Loculmeuînlume…

Venit de departe, am devenit timișorean de o jumătate de secol. La țară anii 
nu contează: tot venetic ești. La oraș? Depinde. Academicianul Păun Ioan Otiman 
este timișorean sau nu? A venit în Timișoara pentru a dobândi o diplomă univer-
sitară cu aproape șase decenii în urmă. A fost un student eminent, după termina-
rea studiilor fiind angajat la facultatea unde a studiat. Este o personalitate proe-
minentă a urbei noastre care, ca profesor, ca cercetător, ca senator (reprezentând 
PAC și PNL), ca academician și totodată organizator al vieții științifice la nivel 
regional și național are merite de necontestat în promovarea valorilor cultural-
științifice. Academicianul Otiman, în accepțiunea celor din comuna cărășană 
Gârbovăț, unde s-a născut, nu este timișorean. Este de-al lor, plecat în marea lume. 
Nu am fost acolo, nu am verificat, dar așa funcționează lumea de la sat. După 
opinia mea și pentru intelectuali ca mine, este timișorean, și încă unul de referință.

Am recurs la acest exemplu pentru a arăta că subsemnatul, venit în Timișoara 
la facultate, în 1967, și rămas aici din motive personale (soție timișoreancă) și pro-
fesionale (repartiție, loc de muncă în oraș) mă consider timișorean. În orașul meu 
de baștină (Sf. Gheorghe, din secuime), localitate importantă în respectiva regiune, 
se știe că “exist”, ținem legătura cu foști colegi și foști/actuali prieteni, dar pentru 
ei sunt doar originar din oraș – cu plecarea mea am devenit timișorean și pentru ei.

Locul meu, locul fiecăruia dintre noi în lume se stabilește ușor: locul unde poți 
să fii așa cum ești, așa cum dorești să fii. Unde te poți realiza. Afirm cu plăcere, 
ceea ce de fapt indică o serie de lucrări și cercetări realizate de mine în ultimele 
trei decenii, că am devenit nu numai timișorean dar și un promotor al valorilor 
acestui oraș căruia, de ani buni, dedic o mare parte din timpul meu, din energia mea, 
din resursele mele intelectuale și, câteodată, chiar financiare. M-am dedicat stu-
diului unor probleme specifice Banatului: identitatea regională de aici, coabitarea 
mai multor etnii, istoria culturală a regiunii, valorile ei specifice. În acest context, 
ca autor respectiv editor am colaborat la realizarea mai multor cărți privind 
patrimoniul cultural al Banatului și al Timișoarei. 

În perspectiva analizei pe care doresc să realizez în cele ce urmează privind 
situația/istoria unor statui publice dispărute din diferite localități ale regiunii, 



210

trebuie să subliniez că abordarea are și o componentă etnică, de cultură maghiară. 
Studiul se referă la statui și monumente publice ridicate în perioada austro-ungară 
şi cea interbelică, de cele mai multe ori de către instituții și/sau autorități maghiare. 
Nu vreau să fiu greșit înțeles: orice statuie ridicată în onoarea/amintirea unor 
personalități sau evenimente istorice reprezintă o valoare ce trebuie respectată de 
posteritate, indiferent de dimensiunea etnică. Totuși, conform principiilor ce stau 
la baza funcționării statelor naționale, cum sunt cele europene actuale și nu numai, 
pentru fiecare dintre noi o primă importanță reprezintă valorile culturale ale 
propriei noastre comunități. Fiecare dintre noi are o limbă, are o cultură prin care se 
(auto)definește. Eu sunt maghiar din Timișoara, cercetător al relațiilor interetnice, 
în consecință consider de datoria mea să observ și să semnalez fenomene care 
privesc, în primul rând, comunitatea de care aparțin.

Identitatea noastră, valorile locale

În lumea contemporană, tot mai complexă și haotică, când trăim repede-
nainte, fiind cuprinși adesea de sentimentul unor întârzieri notorii, interacționând 
dinamic pe tot felul de rețele, cu neliniștea sentimentului că ne scapă ceva, căutăm 
și tot căutăm puncte de sprijin, nu pentru a muta pământul din loc, ci pentru a găsi 
reazămul sigur pe care se poate clădi o viață de om. În dorința noastră de a găsi 
aceste repere sigure nu prea suntem ajutați instituțional. De exemplu, școala ne 
ajută foarte puțin. Ea ne transmite cunoștințe despre lume și viață, necesare de 
altfel, dar într-o abordare inversă față de construcția firească a identității. Toți 
aparținem, înainte de toate, unei comunități locale, avem familie, cerc de prieteni, 
colegi, cunoștințe, cu care interacționăm în continuu. În acest context ne definim 
sub aspect cultural, social și moral. Comunitatea locală este prioritară: suntem 
cetățenii unei țări dar suntem membrii unei comunități locale. Comunitatea are 
o viață proprie care transcende dincolo de suma vieților locuitorilor săi. Orice 
comunitate este culturală, ceea-ce înseamnă că este un sistem de sisteme, și că 
este compusă din lucruri care pot fi mai degrabă învățate decât transmise genetic. 
Toate elementele sociale și culturale ce reprezintă o comunitate, de la tehnologie 
la credințele comune, se transmit respectiv sunt captate, preluate.

Sentimentul de a fi acasă ne poate conferi comunitatea locală. Această co-
munitate este foarte puțin promovată în școală, sistemul educațional este axat pe 
națiune. El transmite, preponderent, valori naționale. Cele două componente, cea 
locală și cea națională trebuie să fie într-un echilibru armonios, completându-se 
reciproc.

Citesc într-un proiect,1 conceput pentru tineri, o formulă demnă de atenție: 
patrimoniul este un dar al trecutului pentru viitor. Patrimoniul reprezintă moşte-
nirea pe care am primit-o din trecut, cu care trăim în prezent şi pe care o trans-
mitem generaţiilor viitoare. Patrimoniul cultural şi natural constituie identitatea 
noastră şi o sursă nepreţuită de inspiraţie pentru viaţă.

Cuvinte frumoase care cer a fi comentate. Vorbind de dar, nu trebuie să ne 
gândim la un cadou oferit de cineva cu o destinație generală. Patrimoniul ni-l 

1 http://www.asoidc.ro/pdf/GHIDUL-PROMOTORILOR.pdf (descărcat la 10.02.2019)
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construim noi, din elemente culturale și naturale, materiale și imateriale. Ni-l 
construim, din acele elemente și valori ce se regăsesc în spațiul în care trăim, prin 
asumare individuală. Teoria identității sociale (Tajfel, Turner 1979) defineşte iden-
titatea socială ca fiind conştiinţa apartenenţei la un grup social, întărită de sem-
nificaţia emoţională şi cea a valorii statutului de membru al grupului. Teoria pune 
accent pe rolul apartenentei la grup în definirea sinelui. Abordarea socială a 
identității este legată printr-un continuum de abordarea personală. La un pol al 
acestui continuum, indivizii sunt considerați membri interschimbabili ai unui 
grup, iar la celalalt pol ei sunt tratați din punctul de vedere al caracterului personal, 
unic si specific.

Conceptul de identitate fiind la “modă”, cu tot ce implică aceasta în sens 
negativ și pozitiv, trebuie făcute câteva considerațiuni. Sociologul britanic de 
origine poloneză, Zygmunt Baumann afirmă că identitatea este de factură modernă 
şi că s-a născut ca răspuns la o “problemă”, nu a devenit o problemă pe parcursul 
epocii moderne (Baumann 1996) Alți autori susţin că identitatea nu este ceva 
esenţialmente nou; desigur, politicile identitare sunt parte a politicii şi a vieţii 
sociale moderne. Privind interpretarea conceptului, există mai multe abordări. 
Întrebarea centrală pentru abordarea culturală a identităţii este “cine suntem noi” 
şi se propune identificarea acelor caracteristici culturale care se presupun a fi 
naturale, atemporale şi împărtăşite de toţi indivizii. Adepţii perspectivei sociale îşi 
concentrează atenţia către graniţele dintre “noi” şi “ceilalţi”. Antropologul trebuie 
să răspundă ambelor probleme şi mai ales să încerce să găsească un echilibru 
între cele două perspective. Specificul antropologiei nu este legat nici de natura 
societăţilor studiate (societăţi tradiţionale, “moderne”), nici de “structuri” particulare 
(religia, economia, politica, oraşul…) nici de teoriile/ideologiile utilizate (marxism, 
structuralism, funcţionalism, interacţionism…), ci de un deziderat: studiul omului 
în totalitatea sa, adică în toate societăţile, sub toate aspectele, în toate stările şi în 
toate epocile. (Laplantine 2000) 

Admițând pluralitatea posibilităţilor de alegere pentru un individ (identitatea 
profesională, de gen etc.), să analizăm conceptul de identitate colectivă. Dincolo 
de loialităţi locale sau de grup, identitatea naţională reclamă prioritate şi primor-
dialitate, fiind considerată o “datorie”: onoare şi fidelitate. Această interpretare 
se regăsește în discursul public, politic. Motivul? La nivel individual identitatea 
colectivă poate să fie detronată de alte priorităţi. Din acest motiv se afirmă adesea 
că identitatea nu mai este o problemă privată, ci devine o problemă politică. Se 
ajunge astfel la întrebarea: care sunt punctele de inflexiune ale identităţii locale cu 
cea etnică, culturală sau profesională, care sunt componentele esenţiale şi ce anume 
dă specificitate unei identităţi? Discursul identităţii colective devine inclusiv 
atunci, când are drept scop mobilizarea socială, în acest caz accentul este pus pe 
similitudini. Discursul identitar colectiv devine exclusiv, când se axează nu numai 
pe glorificarea propriilor calităţi, ci şi pe comparaţia cu “celălalt”, reprezentat prin 
stereotipuri negative. (Corduneanu 1999)

În “politică, mass-media şi în studiile culturale, identitatea personală este o 
cerinţă şi identitatea colectivă un nou standard pentru orice nivel – de la oraş la 
stat, de la naţiune la continent, de la gen la regiune şi descendenţă etnică” (Nie-
tham mer, citat de Corduneanu 1999) Patapievici consideră că identitatea “efectivă” 
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a unui popor este dependentă de politica pe care o face sau/şi pe care o suportă, şi că 
fiecare dintre noi este responsabil şi de identitatea colectivă: “fiecare, zilnic, 
construieşte identitatea colectivă a tuturor” (Patapievici 1995: 244)

Ca elemente componente ale identității locale, care conferă specificitate 
comunităţilor locale (îndeobște rurale, cum indică literatura de specialitate), putem 
enumera relaţiile sociale intra şi extra comunitare şi problemele cu care se con-
fruntă comunitatea locală. Dumitru Sandu (1996) stabileşte faptul că tipologiile 
sociale “şi implicit identitatea” prin care comunitatea locală/rurală răspunde schim-
bărilor sociale este în strânsă dependenţă de problemele specifice cu care se con-
fruntă fiecare comunitate în parte. În anumite situaţii problemele nu sunt numai 
locale, depășesc chiar cadrul național. Pe fondul procesului de globalizare, care 
tinde să topească identitățile și diversitățile într-o mare masă amorfă, într-o 
populație masificată și uniformizată, compusă din indivizi clonați, identitățile și 
valorile locale devin tot mai importante.

Identitatea etnică reprezintă sentimentul de apartenenţă la o anumită comu-
nitate etnică cu anumiţi parametri ai etnogenezei: biologici şi socioculturali, ră-
dăcini de neam, teritoriu istoric (istoria poporului său, simbolurile etnice ale 
culturii şi religiei etc.) care au constituit cadrul dezvoltării istorico-culturale a 
comunităţii în cauză. Conștiinţa etnică este rezultatul unui proces larg de identi-
ficare, care corespunde unei anume situații socioculturale. 

Trecând la valori, în accepțiunea lui Parsons (1937) acestea sunt un mobil 
ultim al acţiunilor indivizilor şi colectivităţilor, elemente definitorii pentru viaţa 
socială. Manifestările, atât prin comportamente, cât mai ales prin atitudini, sunt 
considerate o expresie directă a valorilor. Valorile nu există în sine, în mod inde-
pendent, afirmă Rokeach (1973). Tot el afirmă, că orice valoare determină şi este 
determinată de alte valori. Privind relația dintre valori și atitudini, atitudinile sunt 
mai elementare, valorile mai profunde. Atitudinile se referă mai degrabă la obiec-
te şi situaţii specifice, în timp ce valorile reprezintă orientări asociate unor clase 
mai generale de obiecte şi situaţii. (Hofstede 1980)

Valorile sunt subiecte ale dorinţii. Valorile pot fi explicate prin funcţiile lor 
psihologice, ele răspunzând unui întreg complex de orientări latente pentru individ. 
Valorile reprezintă al doilea, cel mai profund nivel de cultură. Ele reflectă credințe ce 
stau la baza unei vieți. Valorile implică componente de natură cognitivă (identificarea 
alternativelor posibile), evaluativă (aprecierea acestora în raport cu preferinţele 
valorice preexistente) şi afectivă (relaţionarea emoţională cu fiecare dintre alternative).

Conceptul de valoare este unul fundamental pentru filosofia modernă, în-
deplinind cel puţin două funcţii teoretice: una critică (stabilirea în interiorul unei 
culturi criterii de performanţă, delimitând valorile de nonvalori) şi una de indicator 
al identităţii globale (ne arată care sunt idealurile şi criteriile specifice existente în 
cazul diverselor epoci şi culturi). Prin valori, individul își propune a) promovarea 
propriului interes (alegem valori care ne ajută să reușim în viață și societate); b) 
schimbarea pentru “mai bine” în sensul de a fi mai bun, se caută persoane model; 
c) dezvoltarea personală, autorealizarea. 

Construind propria noastră identitate, facem, obligatoriu, și o călătorie în 
“memorie”. Între memorie şi identitate există o relaţie foarte strânsă, deoarece 
pierderea memoriei înseamnă dezintegrarea subiectului. Din acest motiv tinerii 
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merită și trebuie să fie implicați în dezvoltarea comunității lor, să învețe să aprecieze 
patrimoniul natural și cultural al locurilor în care s-au născut, să învețe să iden-
tifice valorile locale. Consider că viitorul începe cu valorile locale. Fiind membru 
al unei comunități locale, individul poate să păstreze acele norme, valori și sim-
boluri, care îi conferă coerență și stabilitate în luarea unor decizii, când orientarea 
personală este periclitată de fenomene globale.

Patrimoniu – între politic și spiritual 

Odată cu amurgul metafizicilor modernității, secolul 20 cunoaște o revenire 
în scenă a tradițiilor, de data aceasta într-un regim nou, mai degrabă retoric, ca 
limbaje cu putere persuasivă, fragmente de discurs și gesturi culturale. Omul 
contemporan continuă să fie ancorat în tradiţie. Pe substratul tradiţiilor şi al obi-
ceiurilor se grefează cel mai bine valorile, miturile şi tiparele identitare. 

În perioada post-totalitară, comunitățile locale sunt tot mai interesate de 
propria lor imagine, schimbare firească după trecerea anilor de “cultură unidi-
mensională”, după ce au fost respinse politicile de omogenizare socială și etnică 
ceaușiste, ce avea scopul declarat de a șterge diferențele sociale, culturale şi etnice, 
de formarea unei societăţi fără nuanțe de orice fel. Tradiţiile şi obiceiurile au fost 
folosite ca ideologie, în scopuri politice, trebuiau neapărat să corespundă idealurilor 
stabilite de politica de partid. În noua situaţie, posttotalitară, societățile locale 
realizează că diferențele contează, diversitatea devine valoare, se caută, separat 
pentru fiecare localitate, particularul, se caută repere, care ajută diferitele 
colectivități locale în autodefinirea lor cu și prin diferențiere. În cadrul proceselor 
de democratizare, administrațiile publice locale caută teme şi cadre adecvate noii 
situaţii, teme care concură la reconfigurarea relaţiilor dintre administraţie şi 
comunităţile locale. Apar ca teme și domenii de referință: istoria locală, patrimoniul 
local, tradiţia locală. Trecutul devine factor legitimator.

În acest context, comunităţile locale consideră o prioritate cercetarea istoricului 
locului, explorarea tradiţiei locale, adesea fără un control ştiinţific riguros privind 
rezultatele cercetării/căutării. Găsirea ori, câteodată, fabricarea diverselor elemente 
ale tradițiilor “noi”, asumarea lor într-un proces lipsit de regulile justificării ade-
vărului este o modalitate contemporană de raportare greșită la propriul trecut, 
adesea întâlnită. În astfel de condiții, cercetătorul istoriei locale, cu sau fără 
veleități de istoric adevărat, devine o figură crucială în (re)configurarea spațiului 
cultural local. Folosindu-se de patrimoniul material şi imaterial al localităţii, se 
construieşte o tradiţie ce va fi invocată drept memoria culturală comună a localităţii 
respective, un anume repertoriu care conţine informaţiile necesare autoidentificării 
colective.

Patrimoniul cultural2 reprezintă o sinteză a interferenței demersului creativ 
al ființei umane cu ambientul natural, probând permanența unor aspirații și valori, 
inspirând generaţiile noi pentru continuarea proiectelor de dezvoltare umană şi 
creşterea calităţii vieţii colective. Patrimoniul cultural constituie elementul de 

2 Vezi: http://www.cameliagavrila.com/patrimoniul-cultural-element-de-identitate-nationala-in-
anul-centenarului-2/ 2019.01.15.
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legătură între trecut și prezent, între generaţiile vechi şi noi, evocând aspirațiile, 
jertfele, dar și reuşitele unor lumi apuse, fiind în acelaşi timp și o deschidere a 
prezentului. Esenţa unei culturi se regăsește în patrimoniul cultural, se transpune 
și în elemente concrete, tangibile, reprezentate de monumente istorice, statui, 
biserici, cetăți, muzee, forme artistice, elemente de arhitectură, repere ale civili-
zaţiei unui popor, menite să păstreze vie amintirea unui eveniment, a unei perso-
nalităţi, a unui timp anume. Patrimoniul se află în strânsă legătură cu un alt termen, 
adesea folosit ca sinonim, și anume: moștenire. Din punct de vedere valoric, 
moștenirea înseamnă “transferul proprietății de la tată la fiu”. În mai multe limbi 
europene, cuvântul moștenire este folosit pentru a desemna conceptul de patri-
moniu cultural (engleză: heritage, franceză: héritage, germană: Erbe, maghiară: 
örökség, sârbă: nasleđe). Patrimoniul cultural este definit, prin legislația în vigoare 
în România, ca fiind “format din totalitatea bunurilor care reprezintă o mărturie 
și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor naționale, indiferent 
de regimul de proprietate al acestora.”3

Cu privire la patrimoniu, localitățile elaborează propria lor strategie. În stra-
tegia culturală4 a Timişoarei găsim următoarea formulare: “Timişoara culturală 
este un oraş în care creativitatea, solidaritatea, conectivitatea şi responsabilitatea 
stau împreună alături de o atitudine deschisă, unde guvernarea participativă este 
dublată de eficienţa şi transparenţa deciziilor publice. [...] S-au definit cele 5 axe 
prioritare ale strategiei culturale şi obiectivele lor tematice. Axa nr. 5 este denu-
mită Timişoara responsabilă şi are următoarele obiective tematice: 1. Creşterea 
gradului de conştientizare a valorilor de patrimoniu, reabilitarea şi punerea în 
valoare a patrimoniului construit al oraşului; 2. Creşterea calităţii spaţiului public 
amenajat ca un cadru favorabil pentru artă şi cultură; 3. Creşterea calităţii spaţiilor 
verzi amenajate ca un cadru favorabil pentru artă şi cultură; 4. Regenerare urbană 
prin cultură şi refuncţionalizare pentru cultură.”

Evocarea unor evenimente și personalități. Practici de comemorare

În secolul 20 organizarea memoriei a devenit una dintre cele mai sensibile 
probleme ale gândirii științifice sociale. Comunitățile locale își orientează discur-
sul despre trecut, despre valori locale în funcție de conținutul marilor narative, și 
anume istoria țării, a națiunii. (Jakab Zsolt Albert 2012) În acest context pot 
apărea schimbări în timp privind raportarea la trecut și evocarea unor valori isto-
rice și/sau locale, și anume când un teritoriu trece de la o țară la alta, cum s-a 
întâmplat cu preluarea administrației Banatului, în august 1919, de către autoritățile 
românești. Banatul ca entitate administrativă/culturală/economică a fost partajată 
și preluată în mare parte de România (cca. 66% din teritoriu), o parte considerabilă 
de Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor (cca 32%) și o parte infimă a rămas sub 
autoritatea Ungariei.

3 Legea nr. 182/2000.
4 Strategia culturală a municipiului Timişoara 2014-2024. Coord. Vera Marin, Raluca Pop. https://

www.primariatm.ro/uploads/files/agenda_culturala_2014/strategia_culturala_2014_2024.pdf la 2019.01.10.
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În astfel de situații expunerea memoriei, a imortalizării și vizualizării tre-
cutului poate deveni, în societăți nedemocratice, un privilegiu al populației ma-
joritare, un privilegiu al națiunii. În secolul 20 s-a întâmplat în mai multe țări, 
printre care și România nou constituită, că națiunea majoritară a redus spațiul 
grupurilor minoritare privind comemorarea istoriei și a valorilor proprii la spații 
restrânse (școli, biserici), însemnele lor de evocare a istoriei – statui, plăci come-
morative – fiind adesea strămutate din spații publice în spații private, câteodată 
acestea au fost chiar distruse. În condițiile în care statele central-europene sunt 
(sau sunt pe cale de a fi) membre ale Uniunii Europene, admitem că astfel de 
practici nu-și mai au locul, și vom avea de-a face cu o abordare caracterizată de 
multiperspectivitate.
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Multiperspectivitatea este un termen mai mult utilizat decât definit. Cu toate 
acestea, există tentative de a-i descrie principalele caracteristici. K. Peter-Fritsche 
arată că aceasta reprezintă un proces, ”o strategie pentru a înţelege”, în care luăm 
în considerare – alături de propria noastră perspectivă – şi perspectiva altuia 
(Stradling 2014) Tot în această lucrare găsim o altă interpretare a termenului: 
multiperspectivitatea în istorie şi în predarea istoriei este considerat procesul “de 
analiză a evenimentelor istorice din mai multe perspective”. Putem vedea și evoca 
evenimente şi procese istorice dintr-o multitudine de puncte de vedere. Pentru a 
putea face acest lucru, trebuie să înţelegem motivele care stau la baza acestor puncte 
de vedere diferite.

În cazul în care avem de-a face cu istoria și valorile unor comunități etnice 
diferite care coabitează într-un spațiu comun, situația pare a fi mai simplă: accep-
tarea ideii că fiecare are dreptul la propria memorie, la evocarea valorilor sale 
culturale – fără să aducă atingere valorilor asumate de alte grupuri cu care coa-
bitează. Reprezentarea minorităților ca presupuși străini din punct de vedere cul-
tural poate conduce la situații nefericite. Chiar dacă fiecare comunitate locală este 
constituită aparte, cu asumarea unor valori proprii care fac diferența dintre ea și 
celelalte comunități locale etnice, spațiul comun al acestora presupune contacte 
permanente între aceste comunități, se cunosc reciproc, deci nu se pot trata ca străini. 
Ba mai mult, coabitarea poate duce la situații, când anumite valori și obiceiuri (de 
ex. privind alimentația, bucătăria proprie a fiecăreia) să fie comune, asumate de 
fiecare ca valoare proprie. Astfel de situații arată cât se poate de clar, că nu se 
poate vorbi de nici un străin în cazul unor comunități etnice care coabitează într-un 
spațiu comun.

Există câteva principii privind raportarea la istorie și evocarea ei. Un prin-
cipiu este cel al respectării de către stat a cetățenilor săi. Astfel, trebuie respectate 
și protejate însemnele istorice ale tuturor comunităților culturale și etnice care 
trăiesc în țară. În acest sens se presupune eliminarea arbitrariului în protecția operelor 
comemorative. Motivul: toți locuitorii unei regiuni istorice, indiferent de etnie sau 
limbă, sunt coproprietarii acelui pământ. 

Consiliul Europei pledează pentru recunoașterea minorităților naționale și a 
istoriei lor prin includerea acestora în istoria națională. În societățile divizate, 
multietnice de astăzi, ar putea fi necesară includerea unor posibilități separate pentru 
diferite grupuri de a-și prezenta propria istorie, într-un cadru stabilit la nivel 
național.

Precum în alte țări și alte locuri, unde după primul război mondial au existat 
preluări de noi teritorii, și în cazul Banatului au avut loc dislocări de monumente, 
statui și plăci comemorative rămase din perioada anterioară. Din informațiile pe 
care le dețin, nu s-a făcut nici un studiu, nu au fost colectate aceste date și nu s-a 
făcut analiza lor. În cele ce urmează, prezint cazuri de statui și monumente stră-
mutate în Banatul românesc. De această dată voi lua în calcul și cazurile din Arad, 
chiar daca doar Aradul Nou a făcut parte din Banatul istoric. Nu voi include în 
lista ce urmează acele busturi care au fost furate de pe socluri în ultimii ani în 
Timișoara (Victor Babeș, Aurel Cândea și Emanuil Ungureanu), cazuri când niște 
tineri au dorit să le valorifice ca și deșeuri neferoase. 
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1.Monumente,statuișiplăcicomemorativedispărute/strămutateînjudețul
Timiș

a) Monumentul Austriac (Rukavina) 
Alte nume: Monumentul fidelității (pt. austrieci), Monumentul rușinii (pt. 

maghiari). Monumentul a fost donat de către împărat orașului, pentru că apără-
torii cetății, conduși de generalul Rukavina, au rezistat 107 zile asediului 
revoluționarilor, până când intervenția rusească a condus la depunerea armelor de 
către revoluționari. Monumentul are înălțimea de 18 m, la baza lui erau figuri 
simbolice, monstruoase care amenințau figurile alegorice de mijloc (Onoarea, 
Supunerea, Vigilența, Abnegația), care reprezentau armata austriacă. Figura cen-
trală a monumentului este Austria, întruchipată de o tânără, care avea în mână 
cheile orașului. Figurile monstruoase reprezentau revoluționarii, și această inter-
pretare constituia o ofensă continuă la adresa populației maghiare, din care motiv 
aceste figuri au fost înlăturate în anul 1885.

Locul: Timișoara, actuala P-ța Libertății, la vremea respectivă P-ța Eugeniu 
de Savoya.

Data inaugurării: 17 ianuarie 1853. Piatra de temelie a monumentului a fost 
depusă, la 15 iunie 1852, în prezența împăratului.

Realizatori: arhitectul Josef Andreas Kranner, sculptorul Josef Max (Viena). 
Situația actuală: În anii 1920 majoritatea figurilor alegorice au suferit dis-

trugeri, figura centrală a fost decapitată. În anul 1936, din dispoziția primarului 
de atunci, monumentul a fost dislocat din piața centrală a orașului și mutat în 
cimitirul din cartierul Cetate. În 2013 primăria Timișoarei, din inițiativa unor 
asociații civice, și-a propus renovarea monumentului și reinstalarea lui într-o piață 
circulată a orașului (Bălcescu, denumită anterior Lahovary), ce a provocat reacția 
comunității maghiare, care se opunea noii strămutări. Inițiativa a rămas nefinalizată, 
și din motive financiare.

b) Statuia Sfântul Ioan Nepomuk
Ioan Nepomuk (1345?–1393), vicar în Praga, se opunea regelui Wenzel IV, ceea 

ce a dus la schingiuirea lui și apoi la aruncarea lui în râul Vltava, unde s-a înecat. În 
1721 a fost canonizat, declarat sfânt. Este patronul protector al catolicilor din Banat.

Locul: Lugoj, pe malul Timișului, în fața fostei băi comunale.
Data: 1866. Prima statuie Sf. Ioan Nepomuk din Lugoj a fost ridicată în 1775. 

În locul acesteia, în 1831, s-a ridicat o altă statuie care, pare-se, a fost mutată la 
Darova, Timiș.5 Aceasta este a treia statuie Sf. Ioan Nepomuk la Lugoj.

Realizat de: Josef Höcher.
Situația actuală: În anii 1970, autorităţile au vrut să distrugă statuia, însă ea 

a fost salvată, prin reamplasarea ei în Cimitirul romano-catolic din Lugoj, unde 
a supravieţuit regimului comunist.

c) Bustul lui Csekonics József
Csekonics József (1757–1824) general, după retragerea sa din armată figură 

proeminentă în reproducerea și creșterea cailor de rasă Nonius. În 1800 a cumpărat 

5 Informație primită de la Ilona Miklósik, a lucrat ca muzeograf la Muzeul de Artă din Timișoara. 
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domenii la Jimbolia, și a construit două casteluri, în centrul orașului, respectiv în 
partea sudică a localității, denumită Csitó (azi nu mai există). Aici a funcționat 
renumita sa herghelie. Mai târziu, familia a primit rangul de conte. 

Locul: Jimbolia, în curtea castelului Csekonics din Csitó.
Data: anii 1870.
Sculptor: …
Situația actuală: În 1937 castelul din Csitó a fost distrus, statuia a dispărut.

d) Relieful împăratului Franz Joseph / Francisc Iosif
Franz Joseph / Francisc Iosif (1830 –1916)  – împăratul Austriei (1848–1916), 

regele Ungariei (1867–1916).
Locul: foaierul Palatului Comitatului, azi Palatul Baroc din Timișoara.
Data: 1872.
Sculptor: Kugler Pál Ferenc (Budapest, Timișoara).
Situația actuală: Împăratul/regele a vizitat Timișoara în 1872, când a fost 

începută construcția teatrului comunal, Teatrul Național actual. Lucrarea de di-
mensiuni considerabile (58x158 cm) a fost comandată de conducerea comitatului. 
A fost demontată după 1919. S-a realizat o copie în ghips, ce se păstrează în Muzeul 
Banatului.

e) Statuia generalului Anton v. Scudier
Baronul Anton von Scudier (1818–1900) general austriac, comandant militar 

al Banatului / Timișoarei (1871–1878), a fost cel care a introdus administrația 
civilă în oraș. Pt. serviciile sale aduse orașului în privința dezvoltării transportu-
lui urban, în amenajarea unor parcuri, etc. i s-a ridicat statuia în parcul ce-i purta 
numele.

Locul: Fostul parc Scudier, azi parcul Central.
Data: 1881, cel onorat era în viață, a contribuit și el la ridicarea statuii.
Sculptor: Richard Kauffungen (Viena). 
Situația actuală: Încă din vremea respectivă existau discuții privind valoarea 

artistică a statuii. În octombrie 1918 statuia a fost demolată, considerată un simbol 
al asupririi austriece. Pe soclu a fost instalat un ceas.

În acel loc, din 1962 stă Monumentul Ostașului Român (altă denumire: Sta
tuia Ostașului Sovietic) opera sculptorului Ion Vlad.

f) Statuia ministrului Trefort Ágoston 
Trefort Ágoston (1817–1888) om politic, ministru, scriitor, economist, aca-

demician. Între 1872–1888 a fost ministru al cultelor. A contribuit decisiv la dez-
voltarea băilor Buziaș prin investițiile de stat pe care le-a inițiat, a contribuit la 
construcția căii ferate prin oraș. A vizitat orașul de mai multe ori. Statuia s-a ridicat 
din inițiativa și din banii localnicilor.

Locul: Buziaș, parcul central.
Data: 1883.
Sculptor: Huszár Adolf (Budapesta).
Situația actuală: În 1918 statuia a fost demolată și distrusă.
In 2001, pe Str. Principală, a fost ridicată o statuie nouă, sculptor Jecza Péter.
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g) Obeliscul Révai Miklós
Révai Miklós (Sânnicolau Mare, 1750 – Pesta, 1807), lingvist, profesor uni-

versitar, fondatorul lingvisticii istorice maghiare. 
Locul: Sânnicolau Mare, piața centrală.
Data: 26 august 1893.
Sculptor: basorelieful de pe obelisc a fost realizat de Holló Barnabás (Buda-

pesta).
Situația actuală: reconstruit. În 1925 a fost inaugurat, la Sânnicolau Mare, 

monumentul lui Mihai Eminescu. Bustul poetului a fost așezat pe obeliscul lui 
Révai, basorelieful acestuia a fost înlăturat și totul a fost reinscripționat. 

În 2014 a fost dezvelit un bust al lingvistului, realizat de Aurel Gheorghe 
Ardelean. (Str. Republicii 13).

h) Statuia împăratului / regelui Franz Joseph / Francisc Iosif
Locul: Timișoara, în curtea fostei Școli de Cadeți, azi Spitalul Clinic Muni-

cipal (Clinicile noi).
Data: 4 octombrie 1902, odată cu inaugurarea noii clădiri a școlii.
Sculptor: Edmund Hoffmann (Viena).
Situația actuală: demontată și dispărută. Nu avem informații privind data 

demontării, conform unui portal din Ungaria care prezintă statui, busturi și plăci 
din Europa Centrală și de Est, demontarea a avut loc în perioada interbelică.6

i) Statuia lui Kratzer Antal
Kratzer Antal / Anton a fost primarul localității Deta între anii 1882–1887. 

A creat un parc pe care l-a donat orașului. 
Locul: Deta, la intrarea în parcul central creat de fostul primar.
Data: 25 septembrie 1904.
Sculptor: Christian Trampits (Vârșeț).
Situația actuală: a dispărut în anii 1950, se presupune că a fost aruncată în 

pârâul care curge prin parc.
Observație: nu avem fotografie cu bustul.

j) Statuia lui Kossuth Lajos
Kossuth Lajos (1802–1894) revoluționar maghiar, guvernator de facto al 

Ungariei în timpul revoluției din 1848–49.
Locul: Jimbolia, în parcul de lângă gară.
Data: 29 iunie 1905, în prezența lui Kossuth Ferenc, fiul lui Lajos.
Sculptor: Kallós Ede (Budapesta).
Situația actuală: După intrarea, în 1918, a trupelor sârbești în oraș, statuia este 

aruncată în aer. 
Observație: Jimbolia a aparținut Regatului Sârbilor, Croaților și Slovenilor 

până în 1924.

6 https://www.kozterkep.hu/~/24837/Ferenc_Jozsef_szobra_Temesvar_1902.html, la 10.02.2019. 
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k) Bustul lui Franz Touttenuit 
Touttenuit, Franz (1844–1904) a fost un veterinar foarte bun și conștiincios, 

cunoscut în tot Banatul. Bustul a fost ridicat, drept recunoștință, de către consătenii 
lui după decesul său. 

Locul: centrul satului Tomnatic.
Data: se presupune anii 1910.
Sculptor: …
Situația actuală: după al doilea război mondial vin la Tomnatic locuitori din 

alte zone (așa-ziși coloniști) care în 1946 distrug bustul.
Observație: nu avem fotografie cu bustul.

l) Bustul lui Alexandru Mocsonyi/Mocioni
Alexandru Mocsonyi/Mocioni (Pesta, 1841 – Birchiș, 1909) om politic, de-

putat în mai multe legislaturi în Parlamentul de la Budapesta, mecena. A propus 
și a sprijinit înființarea unui Partid Național al românilor din Banat și Crișana, al 
cărui președinte a fost timp de patru luni; a militat pentru drepturile românilor 
din Banat și din Transilvania.

Locul: Timișoara, în locul unde este acum Catedrala mitropolitană.
Data: 1930 (?).
Sculptor: …
Situația actuală: În 1936 bustul a fost mutat în Parcul Scudier, iar în 1949 a 

fost distrus. 
În 2009, cu ocazia comemorării a 100 de ani de la trecerea sa în neființă, în 

Parcul Central din Timișoara a fost reamplasat un bust al său, în locul celui am-
plasat aici în 1936. Sculptor: Aurel Gheorghe Ardeleanu.

Observație: nu avem fotografie cu primul bust.

m) Bustul lui Ion Gheorghe Duca
Ion Gheorghe (I.G.) Duca (1879–1933) om politic liberal. A deținut funcțiile 

de ministru al educației (1914–1918), ministru al agriculturii (1919–1920), ministru 
al afacerilor externe (1922–1926), ministru al afacerilor interne (1927–1928), și 
prim-ministru al României între 14 noiembrie și 29 decembrie 1933, la această dată 
fiind asasinat de legionari, la Sinaia, din cauza eforturilor sale de a stăvili Mișcarea 
Legionară. 

Locul: Timișoara, în fața Liceului Piariștilor (azi P-ța Regina Maria).
Data: 22 decembrie 1936.
Sculptor: Aurel Popp (Satu Mare). Soclul realizat de Carol Kendloffer (Timișoara). 

Pe soclu inscripția: Omagiu memoriei marelui preşedinte al Consiliului de Miniştri, 
căzut în slujba ţării, răpus de o mână criminală în 29 dec. MCMXXXIII, la Sinaia. 
Cetăţenii urbei Timişoara.

Situația actuală: După preluarea puterii de către legionari în septembrie 
1940, bustul a fost distrus.7

Observație: nu avem fotografie cu acest bust.

7 Teodorescu V.Z. Monumentul de for public, carte de vizită a identității unui popor, In: M. Șerbu, 
C. Gheorghe (ed.) Globalizare și identitate națională, București Editura MAI, 2006. p. 183.
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2.Monumente,statuișiplăcicomemorativedispărute/strămutateînjudețul
Caraș-Severin

a) Obeliscul Pașoptiștilor
Obeliscul a fost ridicat în memoria luptătorilor revoluţionari maghiari, ro-

mâni, germani, căzuţi în toamna anului 1848. 
Locul: Bocșa Germană, piața centrală.
Data: 1875
Sculptor: …
Situația actuală: În 1910 obeliscul a fost mutat, tot într-un loc central, pentru 

că s-a decis ridicarea Statuii soldatului pașoptist. În 1923 obeliscul a fost dislocat 
și dus în cimitir. În 1995 obeliscul a fost mutat într-un loc central al cimitirului, 
restaurat și s-a aplicat o placă nouă cu text în limba română.

b) Placa comemorativă Széchenyi
Contele Széchenyi István este cel care a realizat prima linie de navigaţie 

comercială prin Cazanele Dunării. A vizitat Cazanele Dunării în 1830 şi a iniţiat 
construirea unei linii de navigaţie şi a unei staţii de remorcare de coastă. Ideea sa 
a atras atunci atenţia asupra importanţei navigaţiei pe Dunăre şi a dus la accele-
rarea procesului de modernizare a albiei fluviului. Lucrările, întrerupte atunci, au 
fost reluate în 1888, pe timpul ministrului Baross Gábor.

Locul: pe malul Dunării, la Cazane, la km 973,3.
Data: 1885.
Realizator: Societatea Ungară a Inginerilor și Arhitecților, Budapesta.
Situația actuală: cu construcția hidrocentralei Porțile de Fier (inaugurată în 

1972), și a realizării lacului de acumulare, vechiul drum, unde a fost placa Széchenyi, 
a fost acoperit de apă. În 2018, în locul plăcii vechi, dar mult mai sus, la 3 m peste 
luciul apei, a fost amplasată o placă nouă, textul fiind identic cu cel vechi, dar acum 
în limbile maghiară-română-engleză.

c) Obeliscul Elisabeta
Împărăteasa/regina Elisabeta (1837–1898), soția lui Franz Joseph, s-a aflat 

şi în cursul anului 1887 în împrejurimile Oraviţei. La Marila, Sissi era adusă spre 
supraveghere şi tratament la doctorul Moritz Hoffenreich, a cărui nepoată de soră, 
Irma Sztáray era damă de onoare din anturajul împărătesei. Elisabeta îşi anunţa 
oficial prezenţa la Băile Herculane de unde, însoţită doar de Irma Sztaray şi un 
grup de agenţi cu misiuni de protecţie, urca la Marila. La un an de la moartea sa 
din 1898, direcțiunea căilor ferate austro-ungare a comandat un obelisc de piatră 
în amintirea ei. S-a aplicat inscripția în limba maghiară: “Erzsébet Királyné hódo-
latteljes ragaszkodása és hálás kegyeletének emlékére állíttatta az osztrák-magyar 
államvasút társaság, 1899”. Textul în limba română: “Spre amintirea admiraţiei 
stăruitoare şi milostive a reginei Elisabeta pentru aceste locuri, s-a ridicat acest 
monument de către Compania StEG în anul 1899”.

Locul: Cantonul Lup, în apropierea Marilei.
Data: 1899.
Sculptor: Alexandru Liuba (originar din Maidan, jud. Caraș-Severin).
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Situația actuală: Monumentul începe să intre în uitare după anii 1920, când 
placa inscripţiei este distrusă. Monumentul a fost refăcut în 2004, adus în Oravița, 
și s-a aplicat o nouă placă pe ea, cu același text în limbile română și germană: “În 
amintirea împărătesei Elisabeta (Sisi), pentru dragostea şi ataşamentul ei pentru 
aceste locuri. A fost ridicat monumentul la Marila în anul 1899 şi reaşezat la 
Oraviţa în 2004”. 

d) Monumentul Francisc Iosif/Franz Joseph
Locul: Caransebeș, parcul din centrul orașului.
Data: 1906.
Sculptori: Fadrusz János (Budapesta), Rollinger Gál Rezső (Budapesta).
Situația actuală: Statuia împăratului dispare în perioada interbelică, restul 

monumentului este păstrat. În locul împăratului este așezată statuia generalului Ion 
Dragalina, opera sculptorului Mihail Onofrei. Monumentul în noua sa înfățișare 
a fost dezvelită la 3 iunie 1943.

e) Monumentul Maderspach
Maderspach Károly, inginer, frate cu locotenent colonelul pașoptist Mader-

spach Ferenc, simpatiza cu revoluția. Fabrica lor livra pt. revoluționari tunuri, arme. 
A fost vizitat de numeroși revoluționari, chiar și de generalul J. Bem.

Când armata austriacă a ocupat, în august 1849, localitatea Rusca Montană, 
soția inginerului, Franciska, a fost dezbrăcată până la brâu și bătută cu vergeaua 
în fața localnicilor. Soțul, de rușine, s-a sinucis pe loc. Singura vină a femeii a 
fost ca i-a ajutat pe revoluționarii fugari.

Femeia a decedat în 1880.
După 1900, doi copii Maderspach, atunci încă în viață, au inițiat ridicarea 

unui monument.
Locul: la Rusca Montană, pe o colină, unde se credea că soțul și-a pus capăt 

vieții.
Data: 10 octombrie 1909.
Sculptor: bustul lui Franciska Maderspach este opera lui Ferenczy István 

(Rimaszombat, azi Rimavská Sobota).
Situația actuală: În anii 1920 sculptura a fost vandalizată, în 1933 monu-

mentul fără statuie mutat în centru, s-a aplicat pe el o tablă de marmură cu numele 
celor căzuți în război. 

f) Statuia Soldatului Pașoptist8

La sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, într-o perioadă de consolidare 
social-economică, au fost ridicate pe teritoriul Ungariei de atunci o serie de monu-
mente pentru a evoca revoluția din 1848–49 ori personalități de seamă ale revoluției. 
Monumentul din Bocșa (Germană) s-a realizat din inițiativa autorităților locale.

Locul: Bocșa Germană.

8 Într-o listă cu monumentele dedicate eroilor din județul Caraș-Severin (http://mobil.caon.ro/
mobilenews/detail/2153828, 10.02.2019) este evocat Monumentul ostașului necunoscut, care ar fi fost 
ridicat în fața primăriei din Bocșa Montana. În ciuda diferențelor privind datele de aici și cele deținute 
de subsemnatul, cred că este vorba de unul și același monument.
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Data: 1910.
Sculptor: Füredi Richárd (Budapesta).
Situația actuală: sunt două ipoteze privind dispariția sculpturii, ori în 1923, 

ori în perioada comunistă a fost desprinsă sculptura de pe soclu. Există opinie,9 
neconfirmată de alte surse, că prin transformarea soclului s-a realizat Monumentul 
ostașului român, lucrare a sculptorului local Bottlik Tibor. 

g) Statuia împărătesei/reginei Elisabeta
La cumpăna dintre secole, au fost realizate mai multe statui ale reginei îndră-

gite – una dintre acestea este cea de la Caransebeș.
Locul: Caransebeș, în centrul orașului.
Data: sculptura a fost realizată în 1914 dar dina cauza războiului dezvelirea 

oficială a avut loc în mai 1918.
Sculptor: Horvay János (Budapesta).
Situația actuală: La 1 decembrie 1918 statuia a fost dusă la primăria veche 

din oraș. Azi se află la Muzeul din Caransebeș, ciuntită, făcută bucăți.

h) Bustul lui I. G. Duca
Locul: Bocșa Montană10

Data: 1934.
Sculptor: …
Situația actuală: dislocată și distrusă, probabil pe vremea legionarilor.
Observație: nu dispunem de nici o fotografie.

3.Monumente,statuișiplăcicomemorativedispărute/strămutateînjudețul
Arad

Din actualul județ Arad partea de sud de Mureș a aparținut Banatului. Ara-
dul de azi constituie un caz special, din moment ce Aradul Nou – ca oraș de sine 
stătător – aparținea Banatului, Aradul nu. În cazul acestei analize ne referim la 
Aradul actual, deci includem în avaliza noastră toate monumentele orașului Arad.

a) Monumentul Ostașului Pașoptist
Pe străzile orașului Arad au avut loc lupte grele între revoluționari și forțele 

austriece care își aveau garnizoana în cetate, ajutate de trupe românești și sârbești. 
În aceste lupte au pierit 240 revoluționari. În amintirea celor pieriți în luptele 
stradale s-a realizat monumentul.

Locul: Arad, promenada Andrássy azi b-dul Revoluției.
Data: 8 februarie 1873.
Sculptor: Aradi Zsigmond (Milano).
Situația actuală: Noua administrație, cea românească a dislocat monumen-

tul. A fost instalat într-un cimitir. În 1932, la lichidarea cimitirului monumentul 
deteriorat a ajuns în magazia muzeului din Arad.

9 Vezi: Articolul lui Makkay Botond în revista Művelődés (http://www.muvelodes.ro/index.php/
Cikk?id=870, 10.02.2019) 

10 Sursa: Teodorescu o.p.
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b) Monumentul Libertății
Este un monument ridicat pt. a comemora amintirea celor 13 comandanți 

militari / generali antihabsburgici, executați la Arad, în 1849, la ordinul curții de 
la Viena. Inițiativa de a-i comemora datează din 1867, prima coloană memorială 
s-a ridicat în 1871, aproape de locul execuției, în locul acesteia, în 1881, a fost 
realizat un obelisc. Realizarea statuilor din ansamblul monumental au fost dedi-
cată sculptorului Huszár Adolf. După moartea acestuia survenită în 1885, lucrarea 
a fost continuată sub conducerea lui Zala György. Monumentul s-a realizat din 
contribuţia populaţiei.

Locul: Arad, p-ța Libertății, azi p-ța Avram Iancu.
Data: 6 octombrie 1890.
Sculptor: Zala György (Budapesta).
Situația actuală: În 1923 monumentul este protejat cu scânduri. În anul 1925 

monumentul este demontat (baza legală: decretul 1512/1925 al guvernului Ion I.C. 
Brătianu), pe motiv că generalii respectivi ar fi luptat împotriva românilor. A fost 
păstrat în Cetatea Aradului, într-o unitate militară. La 20 septembrie 1999 guver-
nul Radu Vasile a adoptat o hotărâre prin care elementele Monumentului Libertății 
au fost transferate în administrarea Ordinului Franciscanilor din Arad. Pe 4 martie 
2004 guvernul Adrian Năstase a aprobat reinstalarea monumentului în P-ța Pom-
pierilor, în cadrul unui Parc al Reconcilierii. Pe 25 aprilie 2004 a avut loc, în 
prezența oficialităților române și maghiare și a șefului delegației Comisiei Euro-
pene în România, noua dezvelire a monumentului. În 2011 sunt furate elemente 
din ansamblul statuar. În 2015 mai multe figuri statuare sunt vopsite în tricolor. 

În p-ţa Avram Iancu unde era monumentul, azi se află Monumentul Ostașului 
Necunoscut.

c) Monumentul Elisabeta – Sissi
Cel mai impunător monument ridicat în memoria împărătesei/reginei pe 

teritoriul României actuale.
Locul: Arad, în curtea Palatului Comitatului, azi Hotel Astoria.
Data: 1901.
Sculptor: Zala György (Budapesta), partea de monument este opera lui Seidner 

Miklós.
Situația actuală: În 1926 a fost dată spre păstrare Arhivelor Județului Arad. 

Conducerea comitatului Csanád (Ungaria) și-a exprimat dorinţa de a prelua statuia 
lui Elisabeta, ceea ce s-a realizat în anul 1953. Statuia a mai stat în depozit aproape 
jumătate de secol, până când în 1991 a fost expusă publicului. 

d) Statuia Darányi János
Darányi János a fost un medic pașoptist, ulterior medic șef al orașului.
Locul: Arad, parcul Baross, azi str. Arcașilor.
Data: 1901.
Sculptor: Tóth András.
Situația actuală: Demontată în anii 1930. Alte informații nu se cunosc.
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e) Obeliscul Sfânta Treime
Pentru a-i mulţumi lui Dumnezeu că Aradul a scăpat de flagelul ciumei, în 

1746 s-a realizat, din banii populaţiei, prima statuie, între anii 1737–1738. Aceasta 
s-a deteriorat, în locul celei vechi s-a ridicat actualul obelisc.

Locul: Arad, în parcul Baross, azi str. Arcașilor.
Data: 1901.
Sculptor: Róna József (Budapesta).
Situația actuală: obeliscul a fost demontat în anii 1960, figurile de pe obelisc 

au fost duse în biserica minoriților. 
În 2007 Obeliscul a fost repus în locul său vechi, în spate este prinsă o placă 

cu textul: Signum gratiae 1746–1901–2007. 

f) Statuia Elisabeta
Locul: Sânnicolaul Mic, la sud de Arad, azi cartier al orașului, în centru.
Data: 1904.
Sculptor:…
Situația actuală: A dispărut, nu sunt informații despre soarta ei.

g) Statuia împăratului/regelui Franz Joseph/Francisc Iosif
Dezvelită cu ocazia aniversării 60 ani de la încoronare.
Locul: Arad, în cetate.
Data: 1908.
Sculptor:…
Situația actuală: După 1918 a fost demolată, nu sunt informații ulterioare. 

h) Monumentul Kossuth Lajos
După unele opinii, a fost cel mai impunător monument Kossuth din Transil-

vania.
Locul: b-dul József Főherceg, azi b-dul Revoluției – nu departe de primărie.
Data: 1909.
Sculptor: Margó Ede (Budapesta), Pongrácz Szigfrid (Budapesta).
Situația actuală: În 1919 autoritățile române doresc înlăturarea, populația se 

opune. În 1921 figurile laterale sunt dărâmate, autor necunoscut. În 1925 se demon-
tează, piesele componente sunt duse în cetate, precum în cazul Monumentului 
Libertății. De aici piesele au dispărut.

i) Statuia Csiky Gergely
Csiky Gergely (Pâncota, 1842 – Budapesta, 1891) scriitor/dramaturg și tra-

ducător, membru al Academiei Ungare.
Locul: Arad, în parcul din fața bisericii reformate, azi str. Preparandiei.
Data: 1912.
Sculptor: Philipp István. 
Situația actuală: În 1934 statuia doborâtă de necunoscuți. Statuia avariată a 

fost dusă la muzeu.
Un nou bust Csiky Gergely a fost dezvelit la Colegiul Național Csiky Gergely 

din Arad, în 2008, sculptor Kocsis Rudolf (Arad). 
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j) Statuia Fábián Gábor
Fábián Gábor (Vörösberény, 1795 – Arad, 1877) poet, traducător, deputat de 

Arad (ales în 1865), membru al Academiei Ungare.
Locul: Arad, în piața din fața bisericii reformate, azi str. Preparandiei.
Data: 1912.
Sculptor: Philipp István.
Situația actuală: În 1934 bustul a fost avariat și dus la Primăria Arad. Aici 

s-a păstrat o perioadă, după un timp a dispărut.
S-a dorit reinstalarea vechii statui, care nu a fost găsită. În 2008 a fost ridicată 

o nouă statuie Fábián Gábor, în fața bisericii reformate. Sculptor: Kocsis Rudolf 
(Arad).

k) Statuia “Viteazul de fier”
Declaraţia de război a împăratului Francisc Iosif din 1914 a fost urmată, la 

nivelul populaţiei, de un entuziasm general, azi greu de înţeles. Voluntarii se înrolau 
voioşi, optimişti. În acest context trebuie văzute acele statui ale sacrificiului, denu-
mite generic “Viteaz de fier”, statui ale dăruirii, care au fost ridicate în primii ani 
ai războiului.

Locul: Arad, la colţul str. Weitzer János azi Lucian Blaga.
Data: 1915.
Realizator: era o statuie de lemn, autor necunoscut.
Situația actuală: nu mai există, a rezistat până la sfârşitul războiului.

Altemonumente/statuidispărute

În diferite lucrări de istorie locală și/sau ediții de ilustrate din perioada an-
tebelică se face trimitere la alte statui și plăci comemorative. 

– Baziaș: o ilustrată din 1912 ne arată o placă comemorativă Kossuth – nu 
regăsim în nici o sursă actuală.

– Dunăre, Cazane: a existat o placă comemorativă Elisabeta (Sissi) – fără referiri 
actuale.

– Băile Herculane: ilustrată cu o statuie Elisabeta în fața Vilei Elisabeta, azi 
casa de cultură. Fără referiri actuale.

– Săvârșin (jud. Arad, la nord de Mureș): statuie Elisabeta – nici o informație 
actuală.
Au existat mai multe statui care au fost avariate ori în perioada interbelică ori 

după – de ex. statuia lui Lenau din Lenauheim, monumentul Petőfi din Dumbrăvița 
ș.a. – avarii ce s-au corectat pe parcurs și nu fac obiectul acestei analize.

Analiza datelor
Numărul total al lucrărilor comemorative 32, dintre care 5 sunt monumente 

de dimensiuni mari mai multe cu figuri secundare, 5 sunt obeliscuri iar restul de 
22 statui, majoritatea turnate, așezate pe socluri de piatră/marmură, o statuie a fost 
din lemn.

Dacă ne referim la data ridicării, situația se prezintă astfel: 1850–1875 6 lucrări, 
1875–1900 6 lucrări, 1900–1918 17 lucrări, perioada interbelică 3 lucrări.
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Personalități, evenimente evocate: împăratul/regele Franz Joseph-Francisc 
Iosif 4, împărăteasa / regina 4, revoluția 1848–49 6, credință/religie 2, personalități 
politice 5, personalități locale și/sau culturale 11.

Apartenența etnică a celor evocați respectiv mesajul etnic al lucrării: austriac 
9, german / șvab 3, maghiar 15, român 3, fără mesaj etnic 3.

În consecință, cele mai multe lucrări ulterior dislocate au fost ridicate în 
primele două decenii ale secolului 20, lucrările dedicate unor personalitățile cul-
turale și locale, respectiv cele dedicate revoluției 1848–49 erau în majoritate (18).

Monumentele și istoria
Virgiliu Z. Teodorescu este un cercetător consacrat al simbolurilor de for public 

dedicate cinstirii unor personalități de marcă.11 El în intervenția sa la o conferință 
științifică (Globalizare și identitate națională, București, 18 mai 2006) afirmă 
următoarele: ”înaintaşii noştri au ştiut să acorde momentelor evocatoare totala lor 
gratitudine, preamărindu-i pe cei căzuţi jertfă şi pe cei care le-au fost diriguitori… 
Modul de manifestare a variat şi a evoluat de la epocă la epocă, asemenea simboluri 
constituind prin prezenţa lor o pilduitoare lecţie demnă de a fi transmisă urmaşilor.” 
(Teodorescu 2006: 169) Tot el continuă: ” Una din măsurile adoptate după 1918 a 
fost îndepărtarea din forul public a acelor simboluri care erau în neconcordanţă 
cu istoria şi simţămintele românilor. Aici distingem două semnificative compor-
tamente. La Caransebeş, în anul 1917, fusese amplasată statuia dăltuită în marmură 
a reginei Elisabeta (Sissi) a Ungariei.12 Oprobriul românilor la adresa ei a provocat 
la ceasul dezmembrării imperiului Austro-ungar o dezavuare colectivă, manifestată 
şi prin lovirea statuii înainte de a fi retrasă din forul public. Tot acolo, anterior 
războiului, fusese amplasat un amplu monument dedicat împăratului Franz Josef, 
statuia fiind turnată în bronz. A ajuns la depozitul constituit la Garnizoana militară 
în bune condiţiuni, celelalte componente fiind integrate în monumentul dedicat 
generalului Ioan Dragalina.” (Teodorescu 2006: 182)

Sentimentele și istoria sunt motive evocate de Teodorescu când admite eli-
minarea unor monumente publice ridicate pe timpul altor puteri. În acest context 
ar trebui să acceptăm ideea, că istoria poate avea interpretări foarte diferite. Dacă 
vorbim despre România, istoria are perspective semnificativ diferite pentru pu-
terea centrală de la București și un bănățean cu ascendență de câteva generații în 
localitatea în care locuiește azi. Bănățeanul știa să discerne între șvabul de lângă el 
și puterea de la Viena. Sau între maghiarul de lângă el și puterea de la Budapesta. 
Acesta este motivul pentru care Elisabeta nu era pentru bănățeni figura reprezen-
tativă a puterii de la Viena, ci o doamnă demnă de respectul lor. Nu s-au făcut 
studii sociologice privind sentimentele populației vizavi de reprezentările publice 

11 Câteva lucrări semnificative ale istoricului și arhivistului V. Z. Teodorescu: Simboluri de for 
public ale cinstirii muzicianului George Enescu, Mitropolitul Andrei Șaguna, Simboluri pentru forul 
public din România concepute de sculptorul Constantin Brâncuși. Vezi: http://virgiliuteodorescu.
blogspot.com/ (05.02.2019).

12 Elisabeta a fost înainte de toate împărăteasa Imperiului Habsburgic și în plan secund, după 
concordatul austro-ungar din 1867, regina Ungariei. Statuia a fost dezvelită în 1918, în plin război. În 
județul Caransebeș populația avea sentimente alese față de ea, cum denotă o serie de surse. (Vezi cazul 
monumentului din Marila/Oravița.) Ce s-a întâmplat cu statuia Elisabetei în Caransebeș a fost, în opinia 
mea, o reacție provocată de o elită locală.
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ale unor monarhi din epoci premergătoare, nici nu s-a pus problema. Dar este clar: 
în majoritatea cazurilor, puterile actuale se autodefinesc prin negarea puterilor 
anterioare. Astfel de poziționări trădează niște temeri, ceea ce, de regulă, viciază 
luarea deciziilor.

Să admitem, cu rezerve, că simbolurile de for public ale unor monarhi ai altor 
state deranjează,13 populația nu le agreează și în consecință se dorește dislocarea 
acestora. Deci din cele 32 lucrări de for public, cuprinse în lista noastră, 8 au fost 
retrase cu acest motiv. 

Care este situația privind revoluția? În țările Europei Centrale și de Est, 
revoluțiile din 1848–49 au interpretări diferite, câteodată chiar contradictorii. 
Revoluția maghiarilor nu a fost și a românilor.14 Relația maghiaro-sârbă privind 
revoluția este și mai complicată și foarte tensionată. Deci cele 6 evocări publice 
ale revoluției – cu excepția Monumentului Rukavina din Timișoara – reprezentă 
poziția maghiară, pot fi considerate în neconcordanță cu istoria românilor, deci 
dislocarea lor ar fi fost motivată. Ar fi, pentru că exact cazul Monumentului 
Libertății din Arad ne arată că se pot găsi formule în care aceste evocări ale istoriei, 
diferite de canonul național, pot fi păstrate și prezentate public. O astfel de formulă 
este Parcul Reconcilierii din Arad – ceea ce este un superb exemplu al rolului voinței 
politice.

Monumentele legate de Kossuth reprezintă în caz aparte, el fiind guvernatorul 
de facto al Ungariei pașoptiste. Statuia din Jimbolia a fost dinamitată de trupele 
sârbești care au ocupat Banatul în anul 1918. Monumentul Kossuth din Arad, unul 
impunător, a fost demontat și dus spre păstrare în cetatea Aradului – ceea ce a 
rămas un deziderat. Să vedem, ce ne spune Teodorescu despre astfel de cazuri. 
”Guvernul României a adresat un apel statelor eventual interesate de recuperarea 
acestor lucrări, oferindu-le cuvenita amplasare, fie în alt for public, fie într-o instituţie 
muzeală. Reveniri şi iarăşi reveniri; Guvernul Ungariei a evitat sistematic să dea 
un răspuns, conjugând soarta lor cu alte viitoare tratative.” (Teodorescu 2006: 182) 
Cetatea Aradului nu este o instituție muzeală, ba mai mult: elementele monumen-
tului Kossuth aduse aici pur și simplu au dispărut. Ceea ce privește lipsa reacției 
guvernului Ungariei: fără un răspuns oficial din partea autorităților de la Buda-
pesta putem admite că scopul lor era păstrarea monumentelor în cauză într-un loc 
de unde, cu normalizarea relațiilor și a situației, ele pot fi reamplasate. Deci lipsa 
reacției are un mesaj destul de clar.

Monumentele cu interpretări religioase au devenit ”deranjante” în perioada 
comunistă, intervențiile la adresa lor datează exclusiv din perioada de după al doilea 
război mondial. Unele, precum Obeliscul Sfânta Treime din centrul Aradului, au 
fost repuse în locul inițial, altele sunt acolo, unde au fost evacuate/salvate.

În cazul celorlalte categorii de lucrări (personalități culturale și/sau locale, 
precum veterinarul din Tomnatic, primarul din Deta sau medicul șef al Aradului 
respectiv scriitori cu viața și activitatea lor legate de localitățile respective) nu avem 

13 În fața Palatului Senatului din Helsinki, într-o piață centrală a orașului, stă cu mândrie o statuie 
înaltă a țarului rus Alexandru II (ridicată în 1894), în timpul căruia Finlanda a aparținut Rusiei. Finlanda 
și-a câștigat independența în 1917.

14 Eftimie Murgu a susținut revoluția ungară, dare el constituie un caz aparte; nu este cazul să 
intrăm în detalii.
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nici un răspuns privind distrugerea, vandalizarea acestor statui. Memoria locală 
trebuie să funcționeze, aceste personalități reprezintă valori comune pentru acele 
comunități. Dar într-o societate lipsită de adevăratele valori, cum a fost cea co-
munistă, soarta acestor lucrări arată, dacă mai este nevoie, odată în plus, de ce 
comunismul trebuia să dispară.

Cele trei statui ale unor personalități românești constituie două categorii 
diferite. I.G. Duca nu era tolerat de regimul legionar care, la momentul “preluării 
puterii”, în septembrie 1940, a inclus printre prioritățile sale eliminarea simbolu-
rilor din forul public, care cinsteau memoria unor personalităţii ce manifestaseră 
o atitudine de dezavuare față de mișcarea legionară: au fost eliminate toate lucră-
rile privind Mârzescu,15 Ion G. Duca sau Armand Călinescu. (Teodorescu 2006) 
Alexandru Mocioni/Mocsonyi este un caz regretabil al unor interpretări eronate, 
un filantrop și om de cultură fiind considerat nevrednic de stima urmașilor. 

După cum s-a menționat, un număr considerabil de cazuri au fost găsite soluții 
de remediere, însă majoritatea cazurilor rămân drept avertismente ale istoriei: 
istoria locului, identitatea locului nu trebuie confundată cu istoria națiunii. 
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ИСТОРИЈА ИСТОРИЈЕ. КАКО И ЗАШТО НЕСТАЈУ СПОМЕНИЦИ?

Бодо Барна

Резиме

Господин Бодо Барна је посветио добар део свог времена проучавању пробле-
матике Баната: регионални идентитет, суживот више народа, културна историја 
ове области, њене специфичне вредности. У својству издавача дао је свој допринос 
реализацији више књига о културној баштини Баната и Темишвара. 

У свом раду он проучава ситуацију/историју несталих или уклоњених споме-
ника на подручју Баната, наравно, из перспективе мађарског културног наслеђа. 
Студија се односи на бисте, кипове и јавне споменике које су мађарске власти и 
разне установе у доба Аустроугарске подигле у част историјских личности и зна-
чајних дешавања. По процени аутора, ради се о стварима које би требало да уживају 
и поштовање поколења, без обзира на етничку припадност већинског становништва. 
Господин Барна изучава међуетничке односе и указује на проблеме који се тичу 
мађарске заједнице.

У наставку је извршена анализа појма „идентитет” из савремене перспективе 
и представљен је списак несталих споменика. Међу њима се истичу: Аустријски 
споменик (Рукавина), споменик Светог Јована Непомука, биста Јосифа Чекоњића, 
рељеф цара Фрање Јосифа, споменик аустријског генерала Антона Скудијера, спо-
меник министра Агоштона Трефорта, обелиск Миклоша Реваја, итд.

Укупан број несталих споменика је 32, од којих 5 предмета великих димензија, 
5 обелиска и 22 статуе. Већина споменика је подигнута између 1850. и 1918. године, 
а само три у међуратном периоду. Они су евоцирали цара Фрању Јосифа, аустријску 
царицу, Револуцију из 1848/49, знамените локалне личности из сфере политике и 
културе. Етничка припадност уклоњених споменика је следећа: аустријски 9, не-
мачки/швапски 3, мађарски 15, румунски 3, без етничке конотације 3.

У случају неких споменика пронађена су решења и постоје обећања да ће бити 
враћени на првобитна постоља, док ће остатак послужити као опомена историје. 

HISTORY OF HISTORY. HOW AND WHY MONUMENTS DISAPPEAR?

Bodó Barna

Summary

The author has dedicated a good part of his life to studying problems of Banat: its 
regional identity, coexistence of several peoples within it, the cultural history of the 
province and its specific values. As an editor, he contributed to the production of several 
books concerning the cultural inheritance of Banat and Timişoara.

In this paper the author investigates, mainly from the perspective of the Hungarian 
cultural inheritance, the situation/history of disappeared or removed monuments throughout 
Banat. His research concerns bust, statues and public monuments erected by Hungarian 
authorities and various institutions in the time of Austria-Hungary in honour of historical 
personalities and important events. The author considers that they deserve the esteem of 
generations, regardless of the ethnicity of the majority population. Consequently, the 
author investigates inter-ethnic relationships and signals out some problems concerning 
the Hungarian community.
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He further proposes an analysis of the concept of identity from a contemporary 
perspective and presents a list of disappeared monuments, such as: an Austrian monument 
(Rukavina), a monument of St. John Nepomouk, a bust of Jószef Csekonics, a relief of 
the emperor Franz Joseph, a monument of the Austrian general Anton Scudier, a monu-
ment of the minister Ágoston Trefort, an obelisk of Révay Miklós, etc.

The total of disappeared monuments in the list is 32: 5 objects of large dimensions, 
5 obelisks and 22 statues. Most of the monuments were erected between 1850 and 1918, 
while only 3 in the interwar period. They evoked the emperor Franz Joseph, the Austrian 
empress, the Revolution of 1848/49, prominent local personalities in the fields of politics 
and culture. The ethnical affiliations of the removed monuments were: 9 Austrian, 3 
German/Swabian, 15 Hungarian, 3 Romanian, 3 without ethnical connotation.

In some of the cases, solutions have been found and promises have been made for 
their re-placement on the original pedestals, while the rest will serve as historical reminders/ 
mementos.
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Anexe: 

Fotografiile monumentelor și statuilor (în cazul în care există fotografii)

1.JudețulTimiș

1.a. Monumentul Austriac Rukavina, Timișoara

1.b. Statuia Sfântul Ioan Nepomuk, Lugoj 1.c. Bustul lui Csekonics József, Jimbolia
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1.d. Relieful împăratului Franz Joseph / Francisc Iosif, Timișoara

1.e. Statuia generalului A. v. Scudier, Timișoara 1.f. Statuia lui Trefort Ágoston, Buziaș
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1.g. Obeliscul lui Révai, Sânnicolau Mare 1.h. Statuia împăratului Franz Josef/ 
Francisc Iosif, Timișoara

1.i. Statuia lui Kossuth Lajos, Jimbolia
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2.JudețulCaraș-Severin

2.a. Obeliscul Pașoptiștilor, Bocșa 2.c. Obeliscul Elisabeta, Marila/Oravița

2.b. Placa comemorativă Széchenyi István, Cazane, Dunăre



236

2.d. Monumentul Franz Joseph/Francisc Iosif, Caransebeș

2.e. Monumentul Maderspach, Rusca Montană 2.f. Monumentul Soldatului Pașoptist, Bocșa
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2.g. Statuia Elisabeta, Caransebeș

3.JudețulArad

3.a. Monumentul Ostașului Pașoptist, Arad
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3.b. Monumentul Libertății, Arad

3.c. Monumentul Elisabeta, Arad
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3.e. Obeliscul Sfînta Treime, Arad

3.d. Darányi János 3.h. Monumentul Kossuth Lajos, Arad
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3.g. Statuia Francisc Iosif, Arad

3.i. Statuia Csiky Gergely, Arad
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3.j. Statuia Fábián Gábor, Arad 3.k. Statuia “Soldatul de fier”, Arad
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— Examples of Carasovean Speech 5 160—170
— О Србима у Толвадији — Despre sârbii din Tolvadia —  
On the Serbs in Tolvadia 5 171—178
— Правни положај Православне српске епархије темишварске —  
Situaţia de drept a Episcopiei Ortodoxe 6 7—22
Sârbe a Timişoarei — The legal status of the Serbian Orthodox  
Diocese of Timişoara
— Издавачки подухват Савеза Срба у Румунији 1990—2009 —  
Activitatea editorială a Uniunii Sârbilor 6 39—81
din România 1990—2009 — The publishing activity of the Union  
of Serbs in Romania 1990—2009
— Црква Светог арханђела Гаврила у Овсеници — Biserica  
cu hramul Sfântului Arhanghel Gavriil  6 83—89
din Ofseniţa — The Church of Saint Archangel Gabriel in Ofseniţa
— Дело Јована Дучића на румунском и у Румунији — Opera  
lui Jovan Dučić — în limba Română şi în 7 77—86
România — The Work of Jovan Dučić — in Romanian Language and  
in Romania
— Споменици Срба у Румунији жртвама светских ратова (1) — 
Monumentele ridicate 7 121—147
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de Sârbii din România victimelor războaielor mondiale (1) —  
The Monuments Built by the Serbs
in Romania in Honour of the Victims of the World Wars (1)
— Издавачки подухват Савеза Срба у Румунији (1990) 2010—2012.  
— Activitatea editorială a Uniunii Sârbilor 7 201—216
din România (1990) 2010—2012 — The Publishing Activity Of  
The Union Of Serbs In Romania (1990) 2010—2012
— Савез српских певачких друштава у Румунији — Uniunea  
societăţilor de cântări ale sârbilor 8 67—78
din România — The Union of the Serbian singing societies in Romania
— О прослави стогодишњице рођења Бранка Радичевића у Румунији  
— Despre aniversarea  8 149—153
în România a centenarului naşterii lui Branko Radičević — On  
the centennial anniversary in Romania of Branko Radičević’s birth
— Боравак и смрт кнеза Александра Карађорђевића у Темишвару — 
Şederea şi moartea cneazului 8 155—171
Aleksandar Karađorđević la Timişoara — Prince Alexander Karađorđević’s 
stay and death in Timişoara
— Монашка школа у манастиру Бездину 1922/23. године — 9 41—60
Școala Monahală de la Mănăstirea Bezdin în anul 1922/23 — 
The Monastic School in the Bezdin Monsatery in the year 1922/23
— Библиотека манастира Светога Георгија на Брзави, 1. Књиге  
на словенским језицима — 9 175—191
Biblioteca Mănăstirii Sfântul Gheorghe de pe Bârzava. 1. Cărţile  
în limbile slavone — 
The Library of the Saint George Monastery on the Bârzava. 1. Books  
in Slavic Languages
— Прилог завичајној библиографији Срба из Румуније —  
Contribuţii la bibliografia retrospectivă  9 193—220
a sârbilor din România — Contributions to the Retrospective  
Bibliography of the Serbs in Romania
— Утисци уз рукопис Милана Мицића Невидљива сеоба  
(који сачињавају поглавља:  9 240—241
Формирање банатске границе, Банатска граница и процес  
колонизације Баната, Пресељење у Краљевину СХС, У банатским  
колонијама, Закључак, Прилози)
— О српским сеоским читаоницама на садашњој територији  
Румуније — 10 59—72
Despre societăţile de lectură sârbe din mediul rural de pe teritoriul actual 
al României — On the Serbian Reading Societies in the Rural Area of 
Romania’s Actual Territory
— Документ о Темишвару XVI века — Un document despre  
Timișoara secolului al XVI-lea —  10 117—129
A Document about the 16th Century Timișoara
— О православној цркви у Новом Араду — Despre biserica  
ortodoxă din Aradu Nou —  10 199—204
About the Orthodox Church in Aradu Nou
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БУЈАС, Милица
— Лазар Захаријевић, судија, адвокат и сведок свог времена  
(1828—1904) — Lazar Zaharijević, Judge,  3 43—49
Lawyer and Witness of His Time — Lazar Zaharijević, judecător,  
avocat şi martor al timpului în care a trăit

ВАСИЋ, Александар
— Српска пијанисткиња Јованка Стојковић — A Serbian Pianist,  
Jovanka Stojković — Pianista sârbă Jovanka Stojković 3 51—62

ВЛАХОВИЋ, Петар
— Неке етничке одреднице Крашована — Zu einigen Etnischen  
merkmalen der Kraschovaner —  1 137—145
Unele trăsături etnice ale Caraşovenilor

ВОЈНОВИЋ, Жарко
— Библиотека манастира Бездина према инвентару из  
1783. године — 10 95—116
Biblioteca mănăstirii Bezdin conform inventarului din anul 1783 — 
The Library of the Bezdin Monastery According to the Inventory from 1783

ВОЈВОДИЋ, Станко
— Значајан историјски извор. Јохан Јакоб Ерлер, Банат,  
Историјски архив Панчево,  4 241—245
2004 — Johan Jakob Erler, Banat — Johan Jakob Erler, Banat

ВУКОСАВЉЕВ, Зоран 
— Зграда пештанског Текелијанума — културно-историјски прилози  
— Clădirea fundaţiei  7 103—119
Tekelijanum din Budapesta — The Building of the Tekelijanum —  
Cultural and Historical Contributions

ГАВРИЛОВИЋ, Владан
— Жалба арадско-поморишких трговаца из 1731. године —  
Eine Beschwerde aradisch-morischer Kaufleute  2 171—173
aus dem Jahre 1731 — Plângerea comercianţilor din regiunea  
arado-mureşeană din anul 1731
— Две окружнице темишварско-липовског митрополита  
Георгија Поповића из 1745—1746. године —  2 181—189
Zwei Rundsschreiben des timisoarer-lipover Bischofs Georgije  
Popović aus den Jahren 1745—1746 — 
Doua circulare ale Mitropolitului Gheorghe Popovici de Timişoara  
şi Lipova din anii 1745—1746

ГАВРИЛОВИЋ, Никола
— Јурисдикција Карловачке митрополије над православним  
Румунима у Банату, Кришани и Ердељу —  1 63— 79
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Jurisdicţia mitropoliei Carlovîţului asupra Românilor ortodocşi  
din Banat, Crişana şi Ardeal — Die 
Jurisdiktion der Metropolie von Karlovci über die Orthodoxen  
Rumänen im Banat, in Krišana und Erdelj
— Деизам природњака Павла Кенгелца — Deism of the Scientist  
Pavle Kengelac — Deismul naturalistului Pavle Kengelac 3 63—71

ГАВРИЛОВИЋ, Славко
— Сава Текелија (1761—1842). Поводом 150-годишњице смрти —  
Sava Tekelija  1 5—15
(Sabbas Tököly, 1761—1842) — Sava Tekelija (Sabbas Tököly) (1761—1842)
— Архивски извори за историју Срба у Румунији XVIII—XIX века  
— Zu den Archivalischen Quellen  1 33—37
betreffend die Geschichte der Serben in Rumänien im XVIII.  
und XIX. Jahrhundert — Izvoraele de arhivă
pentru istoria Sârbilor din România din secolui al XVIII-lea şi pînă  
în secolui al XIX-lea
— Прилог историји Српске земаљске милиције у Банату  
средином XVIII века — Ein Beitrag zur  2 175—180
Geschichte der Serbischen Landespolizei im Banat in der Mitte  
des XVIII Jahrhunderts — Contribuţii la
istoria Miliţiei nationale sârbeşti in Banat la mijlocul secolului al XVIII-lea
— Писмо из Темишвара о приликама у Банату поткрај 1848. године  
— Ein Brief aus Timisoara über  2 191—197
die Zustände im Banat gegen Ende des Jahres 1848 — Scrisoare  
din Timişoara despre imprejurările din Banat spre sfărşitul anului 1848
— Извештај из 1812. о Сави и Петру Текелији — Raport din  
anul 1812 despre Sava şi  4 111—115
Petar Tekelija — Report about Sava and Petar Tekelija from 1812
— Прилози за биографију генерала Петра Дуке (1756—1822) —  
Contribuţii la biografia generalului  4 196—206
Petru Duca (1756—1822) — Contributions to the Biography of  
General Petar Duka (1756—1822)

ГАЋЕША, Никола Л.
— Прилог проучавању насељавања Срба оптаната из Румуније  
у Југославију између два светска рата —  1 107—118
Zur erforschung der Ansiedlung von Serbischen optanten aus  
Rumänien in Jugoslawien zwischen den zwei 
Weltkriegen — Contribuţii la cercetarea colonizării Sîrbilor optanţi  
din România in Iugoslavia intre cele două războaie Mondiale

GLÜCK, Eugen
— Răscoala lui Pera Seghedinaţ ecouri în presa Europeană a vremii  
— Устанак Пере Сегединца, 2 73—80
одјеци у савременој европској штампи — Der Aufstand des  
Pera Segedinac. Echos in der europäische Presse der damahligen Zeit
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ГРАХОВАЦ, Спасоје
— Књижевни рад Александра Андрића — Literary Work of  
Aleksandar Andrić —  3 73—79
Activitatea literară a lui Aleksandar Andrić
— Сједињен са сузама и гробовима предака. Славомир  
Гвозденовић, Колико Косова у мени, Темишвар, 5 179—180
2007 — Slavomir Gvozdenović, De câte pri Kosovo — Slavomir  
Gvozdenović, How much Kosovo in me
— У домену Ероса Срби имају нешто посебно. Иво Мунћан,  
„Заљубљени Орфеј” (“Orfeu indragostit”), 5 181—182
Темишвар, 2006 — Ivo Munćan, “Orfeu indragostit” —  
Ivo Munćan, “Orpheus in Love”
— Занемела је од туге равница — o поезији Драге Мирјанића  
— Drago Mirjanić, A amuţit câmpia  5 182—183
de tristete — Drago Mirjanić, The Plain is Mute with Sorrow
— Деци пријатан укус. О збирци песама за децу Иве Мунћана  
Чему служи глава — Ivo Munćan,  5 183—184
La ce serveşte capul — Ivo Munćan, What Head is for

ГРЕЧИЋ, Владимир
— Српска мањина у Румунији као један од чинилаца унапређења  
међусобне економске сарадње две земље 1 273—280
 — The Serb Minority in Romania as one of the Factors Which  
Advances Mutual Economic Exchange between the Two Countries

ДЕМИАН, Николета
— Србин особењак у међуратном Темишвару: Франц Бранислав  
Мирчетић (1897—1983) — 9 107—125
O persoană sârbă interesantă din Timişoara interbelică: Francisc  
Branislav Mircsetics (1897—1983) — 
An Interesting Serbian Person in inter-war Timişoara: Francisc Branislav 
Mircsetics (1897—1983)

ДРЉАЧА, Душан
— Монографије села као извор за проучавање Срба у Румунији — 
Monographs of Villages as a Means of Studying Serbs in Romania 1 131—136

ЂОКИЋ НИКОЛИЋ, Милица
— У регистру есеја, приредио и превео Драган Стојановић,  
Прометеј, Нови Сад, 2012, 234 стр. 7 243—245

ЂУРЂЕВ, Бранислав С.
— Становништво Баната. Покушај поређења основних  
демографских факата —  2 161—169
Die Bevölkerung des Banat. Ein Versuch des Verglichs der  
Demographischen Grundfakten — 
Locuitorii Banatului. Încercare de a compara factorii generali demografici
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ЂУРИЋ, Ђорђе
— О Алекси Јанковићу, српском државнику из Темишвара —  
On Aleksa Janković, a Serbian  3 81—88
Statesman from Timisoara — Despre Aleksa Janković, om de stat  
sârb din Timişoara

ЈАКШИЋ, Дејан
— Фонд Темишварске епархије у Архиву Војводине —  
Fondul Eparhiei Timişoarei în Arhiva  7 217—223
Voivodinei — The Fund of the Diocese Of Timişoara at the Archive  
of Vojvodina
— Стеван Бугарски — Љубомир Степанов, Срби у Темишвару.  
Град, Савез Срба у Румунији, Темишвар, 2011, 486 стр. 7 248—250
— Фонд Вршачке епархије у Архиву Војводине — Fondul Eparhiei 
Vârşeţului în Arhiva Voivodinei —  8 183—187
The fund of the Diocese of Vršac at the Archive of Vojvodina
— Биографија Дионисија (Живоиновића) приликом његовог  
постављења за игумана манастира  9 149—154
Бездина — Biografia lui Dionisije Živoinović cu ocazia numirii  
lui ca stareţ al mănăstirii Bezdin — The biography of Dionisije Živoinović  
on the Occasion of his Nomination as Hegumen of the Bezdin Monastery
— Аутобиографија епископа будимског Јустина (Јовановића) — 
Autobiografia episcopului Budei Justin (Jovanović) 10 167—176
— The Autobiography of the Bishop of Buda Justin (Jovanović)

ЈОВАНОВИЋ, Миодраг
— Завршна реч. Округли сто: Друштвене науке о Србима у  
Румунији, Београд, САНУ, 26—27. април 1991. 1 283—284
— Conclusion. Round Table Discussion: Social Sciences Dealing  
with the Serbs in Romania, SANU, April 26—27, 1991
— Уметност у Банату између националних критеријума и  
примењених облика —  2 11—19
Die Kunst im Banat zwischen nationalen Kriterien und den Angewen  
deten Formen — 
Arta din Banat între criteriile naţionale şi formele aplicate 
— Вајари Јанићи из Арада — The Janić Brothers, Sculptors  
from Arad — Sculptorii din familia Janić din Arad 3 89—94

ЈОВАНЦАИ, Марија
— Стеван Бугарски, Српска периодика на тлу данашње Румуније:  
преглед и библиографија, Нови Сад 2014. 9 237—239

ЈОКИЋ, Синиша
— Љубивоје Церовић, Срби у Араду, Нови Сад, 2007  
(422 стране) — Ljubivoje Cerović, 5 185—187
Sârbii din Arad — Ljubivoje Cerović, The Serbs in Arad
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КАРАНОВИЋ, Мирјана
— Сава, епископ шумадијски: Стеван Бугарски, Монаштво  
Карловачке митрополије.  10 211—213
Грађа за биографски речник, Манастир Гргетег, Гргетег 2018.

КАСАШ, Јована
— „Темишварски чвор”: Однос генерала Ђорђевића, др Рота и  
Народне управе за Банат, Бачку 10 7—27
и Барању — “Nodul Timişorean”: Relaţia dintre generalul Đorđević,  
dr. Rott şi Administraţia populară pentru
Banat, Bačka şi Baranja — “The Timișoara Node”: The Relationship  
Between General Đorđević, Dr. Roth
and the People’s Administration for Banat, Bačka and Baranja

КЛИМШТАЈН, Франц Антонијус фон (KLIMSTEIN, Franz Antonius von)
— Două jubilee memorabile: 1716—2006: 290 de ani de la eliberarea  
Timişoarei, 1717—2007: 290 de ani de 5 11—24
la eliberarea Belgradului — Два значајна јубилеја: 1717—2007:  
290 година од ослобођења Темишвара,
1717—2007: 290 година од ослобођења Београда — Two Significant  
Jubilees: 290th Anniversary of the Liberation of Timisoara, that is Belgrade

КОВАЧЕК, Божидар
— Трагом српског позоришног живота у Темишвару —  
Auf den Spuren des Serbischen Theaterlebens  1 173—179
in Temeschwar — Pe urmele vieţii teatrale Sîrbeşti din Timişoara
— Српске школе у Темишвару пре два века — Serbische Schulen  
in Temisuara von  2 81—97
zwei Jahrhunderten — Şcolile sârbeşti din Timişoara acumdoua secole
— Два књижевна изненађења из породице Дамаскин — Two  
Literary Surprises from the Damaskin Family 3 125—133
— Două surprize literare ale familiei Damaskin

LAUŠ, Nikola
— Zaštitnik doma kod karaševskog naroda u odnosu prema  
kršćanskoj vjeri — Protectorul casei la populaţia caraşovană 7 190—200
în raport cu credinţa creştină — The Protector of the Home with  
the People of Caraşova in its Relation to the Christian Faith

ЛУКИЈАН (Пантелић), владика
— Очуван идентитет Српске православне цркве у Румунији  
(разговор са преосвећеним епископом 5 7—10
Лукијаном, епископом будимским и администратором  
Темишварске српске епархије водио је др Душан Попов) —  
S-a păstrat identitatea BOS in România (interviu cu Preasfinţitul Lukijan,  
episcop al Budei, administrator al Eparhiei Sârbe a Timişoarei —  
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Preserved Identity of The Serbian Orthodox Church in Romania  
(talk with the Reverend Lukijan, Episcope of Buda, Administrator  
of the Timisoara Serbian Eparchy)

ЛУПУЛОВИЋ, Васа
— Живот и рад апископа Софронија Кириловића — Life and Work  
of the Bishop Sofronije Kirilović 3 135—141
— Viaţa şi activitatea episcopului Sofronie Chirilovici

МАКУЉЕВИЋ, Ненад
— Мирослав Тимотијевић: Црква Светог Георгија у Темишвару,  
Нови Сад 1996, 326 стр. —  2 213—219
Die Kirche des Heiligen Georg in Timisoara — Biserica Sfăntului  
Gheorghe din Timişoara

МАЛУЦКОВ, Мирјана
— Етнолошко-историјска литература на румунском језику  
о Крашованима и Србима у Румунији —  1 153—171
The Ethnological-Historical Literature in Romanian about the People  
of Caras and the Serbs in Romania
— О свечаној ношњи Карашевки — Über die festliche tracht  
der Frauen aus Karaschevo —  2 137—159
Despre portulfestiv al Caraşovencelor (cu exemplicări din Karaševo)
— Mihai N. Radan: Graiurile Caraşovene Azi. Fonetica şi fonologia.  
Uniunea Sârbilor din România,  4 235—237
Timişoara 2000, 328 p. Миља Радан, Карашевски говор данас —  
Milja Radan, Graiurile Caraşovene Azi — Milja Radan, The Karaš  
vernaculars today

МАРКОВ, Зоран
— Оружје знаменитих Срба из збирки Музеја Баната у Темишвару —  
Arme ale unor  8 79—90
personalităţi sârbe, păstrate în colecţiile Muzeului Banatului  
din Timişoara — Weapons of some Serbian historical figures, kept in  
the collections of the Museum of Banat in Timişoara
— Србин особењак у међуратном Темишвару: Франц Бранислав  
Мирчетић (1897—1983) —  9 107—125
O persoană sârbă interesantă din Timişoara interbelică: Francisc  
Branislav Mircsetics (1897—1983) — 
An Interesting Serbian Person in inter-war Timişoara: Francisc  
Branislav Mircsetics (1897—1983)
— Војска Краљевине Србије у сеоским општинама  
Тамиш-торонталске жупаније румунског дела Баната 10 131—166
1918—1919. Подаци из музејско-историјског фонда  
„Николаје Илијешиу” —
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Armata Regatului Serbia în comunele rurale ale judeţului Timiş-Torontal  
din partea românească a Banatului în anii 1918—1919. Date din Fondul  
muzeal istoric “Nicolae Ilieşiu” — 
The Army of The Kingdom of Serbia in the Rural Areas of the Timiş-Torontal 
County in the Romanian Part of Banat Between 1918—1919. Data from  
the Historical Museum Fund “Nicolae Ilieşiu”

МАЦУРА, Милош
— Уводна реч. Округли сто: Друштвене науке о Србима у  
Румунији, Београд, САНУ, 26—27. април 1991. 1 19—20
— Introduction. Round Table Discussion: Social Sciences Dealing  
with the Serbs in Romania, SANU, April 26—27, 1991
— Завршна реч. Округли сто: Друштвене науке о Србима у  
Румунији, Београд, САНУ, 26—27. април 1991. 1 285—287
— Conclusion. Round Table Discussion: Social Sciences Dealing  
with the Serbs in Romania, SANU, April 26—27, 1991

МИКИЋ, Олга
— Сликарска породица Алексић — The Aleksić Family of Painters  
— Familia de pictori Aleksić 3 173—183

MIKLOSIK, Ilona
— Un profesor de şcoală de la mijlocul secolului XIX din Timişoara,  
Henrik Ágost Dunaiszky — 9 91—105
Школски наставник у Темишвару средином XIX века Хенрик  
Августин Дунајски — 
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anului 1916 — Serbian Volonteers on the Romanian Battle-Front in  
the Autumn of 1916
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Темишвар 2004 —  4 240—241
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MÎNDRUŢ, Stelian
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МИЋИЋ, Радован
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1994 — Aus der Wurzel blüht die Rose (anlässlich des hundertjährigen  
Jubilämus des Serbischen Lesesaals in Čanad) — Trandafirul înfloreşte din  
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— Српски родољуб и добротвор Гаврил-Гавра Јанковић —  
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Tekelija — On the Descendants of Sava Tekelija 6 155—158
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confesională sârbă din Satu Mare (Arad) (1869—1919) 10 73—94
— The Serbian Confessional School in Satu Mare (Arad) 1869—1919)
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Timişoara—Novi Sad
— Песничко писмо Жарка Васиљевића у одбрану школског друга  
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односи — Situaţia constituţional-juridică a Sîrbilor din România 1 253—258
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Ein Vierteljahrhundert der organisierten Kunst- und Kultur aktivitäten  
der serbischen Studenten in Timisoara — 
Un sfert de veacde preocupări cultural-artistice ale studenţilor sârbi din 
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— Српска вероисповедна школа у Наћвали 1919—1946. —  
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— Значајни историјски догађаји румунско-српских односа у  
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ПРВУЛОВИЋ, Татјана
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ПУЗОВИЋ, Љиљана И.
— Парохијско свештенство Темишварске епархије средином  
XVIII века — Clerul parohial al Episcopiei Ortodoxe 9 19—39
a Timişoarei la mijlocul secolului XVIII — Parochial Clergy of the Eastern 
Orthodox Diocese of Timişoara in the Middle of the 18th Century
— Парохијски храмови у Темишварској епархији средином  
XVIII века — 10 29—41
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Bisericile parohiale ale episcopiei Timișoarei la mijlocul secolului  
al XVIII-lea — Parish Churches in the Eparchy of Timişoara in  
the mid-18th Century

РАДАН, Миља Н.
— Проблеми порекла Карашевака — Problemele despre originea  
Caraşovenilor 1 147—151
— Однос карашевских интелектуалаца с краја XIX и прве половине  
XX века према етничком пореклу Карашевака 3 229—242
— Attitude of the Karaš Region Intellectuals from the End of  
the 19th and the First Half of the 20th Century to the Ethnic Origin of  
the Karaš Population — Siţuaţia intelectualilor caraşoveni, de la  
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— Романски и грчки лексички елементи у карашевским говорима.  
Општи приказ —  5 131—145
Elemente lexicale romanice şi greceşti în graiurile caraşovene.  
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Romance and Greek Lexical Elements in the Carasovean Dialects.  
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sfântului casei la Caraşoveni — A new contribution regarding  
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— О именицама pluralia tantum у карашевским говорима — Despre  
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РАДИВОЈЕВИЋ, Мирослав
— Политика(нтство) (Стеван Бугарски, Политичке партије Срба  
у Румунији 1918—1938, Савез Срба у Румунији, 7 246—247
Темишвар, 2008, 136 стр.)
— Поглед с Локве (Душан Крстић, Поглед с Локве. Објављени списи  
и рукописна заоставштина, издање приредио и допунске 7 250—252
текстове написао Стеван Бугарски, Савез Срба у Румунији,  
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РАИЦКИ, Слободан
— Јоца Бугарски, Хорско појање при темишварском саборном  
храму Вазнесења Господњег, Савез Срба у Румунији, 7 238—239
Темишвар, 2011, 521 стр.

РАЈИЋ, Стеван, протојереј
— О арадским интернирцима — Über die Arader Internierten —  
Despre deţinuţii Arădeni 1 103—106
— Натписи на обредним предметима и споменицима арадске  
цркве Светих апостола Петра и Павла —  2 199—208
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Aufschriften auf rituellen Gegenständen und Denkmälern der aradischen  
Kirche der heiligen Apostol Peter und Paul — Inscrisuri pe obiecte rituale  
şi documente ale bisericii Sfinţilor apostoli Petru şi Pavle din Arad
— Синесије (Живановић) епископ арадски 1751—1768 — Sinesije  
(Živanović) the Episkopos 3 243—249
of Arad (1751—1768) — Sinesije (Živanović) episcopul de Arad (1751—1768)

РИСТИЋ, Предраг
— Света тајна храма Мале браће светог Антона Падовског у Араду,  
изграђеног 1900—1904. — 8 59—66
Taina sfântă a bisericii minoriţilor la Arad, construite în anii 1900—1904.  
— The holy secret of the minorites church in Arad, built between 1900—1904

САБЉИЋ, Душан
— Школство на српскохрватском језику у Румунији 1919—1989  
(Краћи преглед из опширне монографије) 1 215—225
— Învăţămîntul în limba sîrbocroată dim România între 1919—1989

САВА (Вуковић), епископ шумадијски
— Николај (Димитријевић) епископ темишварски (1728—1744) —  
Nikolaj (Dimitrijević),  3 113—124
the Bishop of Timisoara (1728—1744) — Nikolaj (Dimitrijević),  
episcopul de Timişoara (1728—1744)

МАЊЕА, Адријана/Адриана Сида
— Др Ђорђе Чокрљан — чувен близу и далеко — Dr Ðorđe Čokrljan —  
Famous both At Home and Far-away 3 143—150
— Dr. Ðorđe Čokrljan, om devenit extrem de cunoscut până departe 
— О гробу др Ђорђа Чокрљана — Despre mormântul doctorului  
Ðorđe Čokrljan —  4 176—178
About the Grave of Dr Ðorđe Čokrljan
— Издавачки подухват Савеза Срба у Румунији 1990—2009. —  
Activitatea editorială a Uniunii Sârbilor 6 39—81
din România 1990—2009 — The publishing activity of the Union  
of Serbs in Romania 1990—2009
— Издавачки подухват Савеза Срба у Румунији 2013/14. —  
Activitatea editorială a Uniunii sârbilor din România 2013/14 8 189—197
— The publishing activity of the Union of Serbs in Romania 2013/14
— Издавачки подухват Савеза Срба у Румунији 2015/16. —  
Activitatea editorială a Uniunii  9 221—227
sârbilor din România 2015/16. — The publishing activity of the Union  
of Serbs in Romania 2015/16
— Издавачки подухват Савеза Срба у Румунији, 2017. — Activitatea  
editorială a Uniunii Sârbilor din România, 2017 10 205—209
— The Publishing Activity of the Union of Serbs in Romania, 2017
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СИКИМИЋ, Биљана
— Проучавање језика Срба у Румунији — The Study of the Language  
of the Serbs in Romania 1 229—237

СТАНОЈЕВИЋ, Павле
— Сређивање архивске грађе у цркви Светог Петра и Павла у Араду и су-
марни попис докумената —  4 143—174
Punerea în ordine a materialului de arhivă în Biserica Sf. Petru şi Pavel din 
Arad şi lista sumară a documentelor — Classification of Archive Material in  
the Church of Saints Peter and Paul in Arad a Comprehensive List of Documents
— Сређивање архивске грађе Српске православне епархије у  
Темишвару и манастира Бездина 6 251—282
од 2005. до 2010. године — Sistematizarea documentelor de arhivă  
ale Episcopiei Ortodoxe Sârbe a Timişoaei şi a mănăstirii Bezdin,  
în perioda 2005—2010.
— О раду на сређивању архивске грађе Српске православне  
епархије у Темишвару од 2011.  8 199—214
до 2014. године — Despre ordonarea materialului arhivistic al Episcopiei 
Ortodoxe Sârbe din Timişoara
în perioada 2011—2014 — On the classification of the archive material of  
the Serbian Orthodox Diocese of Timişoara in the period 2011—2014

СТЕПАНОВ, Весна
— Статистички подаци о Србима у Румунији према државном  
попису 2011. године — Datele statistice cu privire 8 7—26
la Sârbii din România — Statistical data on Serbs in Romania

СТЕПАНОВ, Љубомир
— Први српско-румунски речник — Das erste serbisch-romänischen 
Wörterbuch — Primul dictionar sârbo-român 2 127—135
— Књига о румунско-српским односима — Ein Buch über  
rumänisch-serbische Verhältnisse —  2 219—220
Cartea despre relaţiile româno-sârbe
— Александар Бранко Стефановић (1843—1896), лекар и друштвени  
радник — Aleksandar Branko Stefanović (1843—1896), 3 251—263
Doctor and Social Worker — Aleksandar Branko Stefanović (1843—1896),  
medic şi lucrător obştesc
— Статистички подаци о Србима у Румунији — Date statistice despre  
Sârbii din România —  4 9—30
Statistical Data about the Serbs in Romania
— Dimitrije P. Tirol (1793—1857) Viaţa şi opera — Димитрије  
П. Тирол (1793—1857) 5 40—49
Живот и дело — Dimitrije P. Tirol (1793—1857) Life and Work
— Sârbii din Chizdia-Coşarii — Срби у Киздији-Кошари —  
The Serbs in Chizdia-Coşarii 6 23—38
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— Фонд Српскога православног викаријата темишварског у  
Тамишкој жупанијској служби Националног архива 7 225—227
Румуније у Темишвару — Fondul vicariatului ortodox Sârb din  
Timişoara în direcţia judeţeană Timiş
a arhivelor Naţionale ale României din Timişoara — The Fund of  
the Serbian Orthodox Vicariate in Timişoara at the Timiş County  
Directorate of the National Archives of Romania in Timişoara
— Статистички подаци о Србима у Румунији према државном  
попису 2011. године — Datele  8 7—26
statistice cu privire la Sârbii din România — Statistical data on Serbs  
in Romania

СТОЈ, Димитрије
— Племство и племићки грб породице Арсић из Арада — Aristocracy  
and the Aristocratac Coat-of-Arms of the Arsić Family from Arad 3 265—272
— Înnobilarea şi blazonul familiei Arsici din Arad

СТОЈАНОВ, Младен
— Прилог социолошкој анализи дијаспоре — Zur sociologischen analyse 
der Diaspora —  1 259—268
Contribuţie la analiza sociologică a diasporei

СТОЈАНОВИЋ, Драган
— Михај Еминеску, Изабрана дела. О преводу неких Еминескуових  
текстова на српски —  4 225—235
Mihai Eminescu, Opere alese — Mihail Eminesku, Selected Works

СТОЈАНЧЕВИЋ, Владимир
— О типологији и хронолошким периодима проучавања прошлости  
Срба на територији данашње Румуније 1 23—32
— Zur Typologie und Periodisierung der Erforschung der vergangenheit  
der Serben auf dem Territorium des heutigen Rumänien — Despre tipologia  
şi perioadele cronologice de cercetare a trecutului Sârbilor pe teritoriul  
României de astăzi

СТОЈКОВИЋ, Момир
— Међународноправни и међународнополитички развој заштите  
и положаја српске националне мањине у Румунији 1 239—251
— The International Legal and International Political Development of  
the Protection and Position of the Serb National Minority in Romania

СТОШИЋ, Љиљана
— Свети Никола на орлецу — Sf. Nicolae pe orleţ — Saint Nicholas  
on the Eagle-Rug 4 95—101
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ТРНАВАЦ, Недељко
— Темишварски лицеј и школовање банатских Срба  
(Bugarski Stevan: Lyceum temesvariense, 6 283—286
Fundaţia DIASPORA — Editura TEMPUS, Timişoara, 2008;  
студија на румунском, српском, мађарском и немачком језику)

ŢIGU, Viorel
— Interferenţe artistice la Arad, Timişoara şi Athos (Observaţii de pe teren) — 
Уметничка међусобна повезаност Арада, Темишвара 1 211—213
и Атоса (Запажања са терена) — Zu den Gegenseitigen beziehungen und  
verbindungen zwischen Arad, Temischwar und Athos im Bereich der Kunst

ТУБИЋ, Драган
— Миља Радан, У походе тајновитом Карашу. Етнолошке и  
фолклористичке студије. Карашевци и њихов 4 237—239
свет, Савез Срба у Румунији, Темишвар 2004, 320 стр. — Milja Radan, 
Vizită în Caraşul misterios. Studii de etnologie şi folclor — Milja Radan,  
A Visit to the mysterious Karaš. Ethnological and folkloristic studies
— Арад кроз време — Aradul dea lungul timpului, књ. 1—13,  
Савез Срба у Румунији, Темишвар, 2000—2012. 7 235—238
— Банатски алманах, књ. 1—4, Савез Срба у Румунији, Темишвар  
2010—2013. 8 215—217

ТУМАРИЋ, Александар
— Државотворна идеја тројице српских великана: грофа Ђорђа  
Бранковића, Доситеја Обрадовића и Саве Текелије. 8 221—224
Зборник радова са међународнога научног скупа: Темишвар,  
11—12. новембра 2011.

ЋИРИЋ, Вишеслава
— Од разумевања суштине говорења до опредељења за индуктивни  
метод усвајања језика —  6 225—249
De la înţelegerea fenomenului vorbirii la opţiunea pentru metoda inductivă  
de însuşire a limbii — From understanding the essence of speaking towards  
the inductive method of learning a language

ЋУРУШКИН, Миодраг
— Придобијање Румуније на страни Антанте — циљ дипломатије  
Краљевине Србије (15/28. јул 1914 — 4/17. август 1916) 7 9—39
— Atragerea României alături de Antanta, obiectiv al diplomaţiei sârbe  
(15/28 iulie 1914 — 4/17 august 1916) — Attracting Romania on the Side of the 
Entente — the Goal of the Serbian Diplomacy (15/28 July 1914 — 4/17 August 1916)
— Питање историјског Баната у односима Румуније и Србије током  
1914—1915. године — 8 27—37
Chestiunea Banatului istoric în relaţiile României şi Serbiei în perioada  
1914/15 — The question of the historical Banat region in the relations of  
Romania and Serbia during 1914—1915 years
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— Очима жандармерије: Срби у Тамиш-торонталској жупанији у  
Румунији 1941. године — 9 7—18
Prin ochii jandarmeriei: Sârbii din judeţul Timiş-Torontal, România,  
în anul 1941 — Through the Eyes of the Gendarmerie: The Serbs in  
the Timiş-Torontal County, Romania, in 1941
— Обавезни откупи пољопривредних производа (квоте), кошмар  
банатског сељаштва 1947. године 10 43—58
— Cotele obligatorii ale produselor agricole, coşmar al ţărănimii bănăţene  
în anul 1947. — The Mandatory Quota of Agricultural Products,  
a Nightmare of the Banat Peasants in the Year 1947

УЈЕС, Алојз
— Чињенице и претпоставке о Дворском позоришту Јована  
племенитог Наке у Банатском Комлошу —  3 273—311
Facts and Assumptions about the Noble Jovan Nako’s Court Theatre  
in Banatski Komloš — Date şi ipoteze cu privire la Teatrul de Curte  
din Comloşul Bănăţean al lui Jovan generosul Nako

УРЕДНИШТВО
— Проф. др Божидар Ковачек (Босанска Дубица, 8. VIII 1930 —  
Нови Сад, 29. III 2007) 7 253—254
Председник Темишварског одбора, главни уредник Темишварског зборника
— Др Душан Попов (Мокрин, 1. I 1930 — Нови Сад, 3. VII 2012)  7 255—256
Председник Темишварског одбора, главни уредник Темишварског зборника
— Проф. др Миодраг Јовановић (Зрењанин, 22. II 1932 —  
Београд, 31. V 2013)  7 257—258
Председник Темишварског одбора, главни уредник Темишварског зборника
— Срби у Темишвару пре два века — Sârbii din Timişoara în urmă  
cu două secole — The Serbs in Timişoara Two Centuries Ago 9 167—173

УСКАТУ, Миљана Радмила
— Нови прилог карашевској крсној слави — O nouă contribuţie  
referitoare la sărbătorirea 6 91—141
sfântului casei la Caraşoveni — A new contribution regarding  
the Karašovan celebration of the patron saint

ФРАЦИЛЕ, Нице
— Прва збирка српских народних песама у Румунији (Сава Л. Илић,  
Антологија српских народних песама,  1 289—294
Издавачко предузеће за музику, Букурешт, 1958) — Sava L. Ilić,  
Antologia de cîntece populare Sîrbeşţi

ЦЕРОВИЋ, Љубивоје
— Срби на тлу данашње Румуније од раног средњег века до  
Париске мировне конференције — Die Serben 1 39—51
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im Bereich des heutigen Rumânien vom Mittelalter bis zur Pariser  
Friedenskonferenz — Sârbii pe teritoriul României de astăzi din evul  
mediu timpuriu şi pînă la conferinţa de pace din Paris
— Банатска Црна Гора између мита и стварности — Das banater  
Montenegro zwischen  2 21—49
Mythos und Wirklichkeit — Muntenegru bănăţean între mit şi realitate 
— Липа на Моришу — Lipa an der Morischa — Lipova de pe Mureş 2 51—61
— Димитрије Тирол (1793—1857) — Dimitrije Tirol (1793— 1857) — 
Dimitrie Tirol (1793—1857) 3 313—319
— Доситеј и устаничка Србија — Dositej şi Serbia Răsculată —  
Dositej and the Rebellious Serbia 5 25—38

ШЕЛМИЋ, Лепосава
— Христофор Шифман — народни добротвор и мецена српских  
уметника — Hristofor Šifman — National Benefactor 3 321—333
and Patron of Serbian Artists — Hristofor Şifman-binefăcător al  
poporului şi mecena al artiştilor sârbi

ШКОРИЋ, Душан
— Три барокна портрета из Румуније — Trei portrete în stil baroc din 
România —  4 103—110
Three Baroque Portraits from Romania





СА РАД НИ ЦИ У ОВОМ БРО ЈУ ЗБОР НИ КА

Сло бо дан Бје ли ца, ро ђен 1975. у Но вом Са ду. Основ ну шко лу за вр шио у Но вом 
Са ду, гим на зи ју у Срем ским Кар лов ци ма и исто ри ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду, где је ди пло ми рао (1999), ма ги стри рао (2003) и док то ри рао (2007). За-
по слен је као ре дов ни про фе сор на Од се ку за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду. Об ја вио је пре ко сто ти ну на уч них и струч них ра до ва, ме ђу њи ма и три 
мо но гра фи је: Ра ди ка ли у Вој во ди ни, 2005; По ли тич ки раз вој Но вог Са да из ме ђу два 
свет ска ра та, 2008; Спо ро ви око ау то но ми је Вој во ди не – пр ва књи га: 1961–1974, 2015.

Бар на Бо до (Bodó Bar na), ро ђен 1948. у гра ду Сфан ту Ге ор ге (Sfântu Ghe org he), 
жу па ни ја Ко ва сна у централној Ру му ни ји. По ли то лог, пи сац, уред ник. Унив. проф. др 
ха бил. на Уни вер зи те ту Sa pi en tia. Ру ко во ди Цен тром за ет но ре ги о нал на ис тра жи-
ва ња у окви ру За ду жби не Ди ја спо ра у Те ми шва ру. Обла сти ин те ре со ва ња: ре ги о-
на ли зам и иден ти тет ски про це си, ма њин ске по ли ти ке, сфе ра удру жи ва ња, јав не 
по ли ти ке, јав на ад ми ни стра ци ја. Члан је ви ше уред ни шта ва: Eu ro pean and Re gi o nal 
Stu di es – ча со пис Ка те дре за европ ске сту ди је, Фа кул те та на у ка и умет но сти, Клуж, 
Уни вер зи тет Sa pi en tia; Magyar Ki sebbség – ча со пис за по ли тич ке на у ке ко ји из да је 
Удру же ње по ли тич ких на у ка По ли те ја; Ki sebbségv éde lem – ча со пис Ин сти ту та за 
ма њин ске сту ди је, Бу дим пе шта. Ва жни ји ра до ви: Tal pa latnyi régiónk (Област под 
на шим но га ма), 2003; Po li ti ca regională şi de zvol ta rea te ri to ri u lui (Ре ги о нал на по ли-
ти ка и раз вој те ри то ри је), 2003; Az identitás egyete messége (Уни вер зи тет иден ти те та), 
2004; Szórvány és nyelvhatár (Ет но спо ра и лин гви стич ка гра ни ца), 2009; Ci vil sze re pek 
– ci vil szereplők (Гра ђан ске уло ге – гра ђан ски глум ци), 2014. Жи ви у Те ми шва ру.

Сте ван Бу гар ски, ро ђен 1939. у Срп ском Се мар то ну, Та ми шка жу па ни ја у 
за пад ној Ру му ни ји. За вр шио је Срп ску гим на зи ју у Те ми шва ру (1956) и две го ди не 
Фа кул те та ру ског је зи ка на Пе да го шком ин сти ту ту у Бу ку ре шту (1958). Осу ђен је 
на 6 го ди на по прав ног за тво ра због вер бал ног де лик та, а ро бо вао је до по ми ло ва ња 
1962. го ди не. По по врат ку из за тво ра за по слио се као фи зич ки рад ник и ма шин бра-
вар. За вр шио Ма шин ски фа кул тет на Тех нич ком уни вер зи те ту у Те ми шва ру (1971). 
Ра дио је у стру ци и са ра ђи вао у срп ској пе ри о ди ци и Срп ској еми си ји Ра дио Те ми-
шва ра. Са да је пен зи о нер и жи ви у Те ми шва ру. Од пр вен ца По Сен мар то ну кроз про
стор и вре ме (1982) до књи га Мо на штво Кар ло вач ке ми тро по ли је. Гра ђа за би о
граф ски реч ник (ко а у тор Са ва Ву ко вић, 2018) и Гроб на ме ста све ште ни ка и ђа ко на 
Срп ске пра во слав не цр кве у Те ми шва ру (2019) ње го во де ло об у хва та три де се так 
то мо ва из до ме на дру штве не и кул тур не исто ри је Ср ба у Ру му ни ји. 
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Ва си ле Н. Ду даш (Du daş N. Va si le), ро ђен 1949. у ме сту Ма ра уш (Mărăuş), 
Арад ска жу па ни ја у за пад ној Ру му ни ји. На Уни вер зи те ту „Ба беш-Бо јаи” у Клу жу 
ди пло ми рао је 1972. на Исто риј ско-фи ло зоф ском фа кул те ту, Од сек Исто ри ја Ру-
му ни је. Док то рат из исто ри је је од бра нио 1995. го ди не. Ра дио је као про фе сор у 
сред њој и ви со кој на ста ви и био на чел ник Исто риј ског од се ка у Ба нат ском му зе ју 
у Те ми шва ру. Из бор из об ја вље них књи га: Le gi u nea română din Franţa (1918–1919). 
Pa gi ni de is to rie militară şi diplomatică (Ру мун ска ле ги ја у Фран цу ској (1918–1919). 
Стра ни це вој не и ди пло мат ске исто ри је), 1996; Vo lun ta rii Ma rii Uni ri (До бро вољ ци 
Ве ли ког ује ди ње ња), 1996; Au rel Co sma (1867–1931) (Ау рел Ко сма [1867–1931]), 1998; 
Pa vel Ro ta riu (1840–1919) (Па вел Ро та риу [1840–1919]), 2002; Românii, sârbii şi mag
hi a rii în tim pul Pri mu lui Război Mon dial. Uni rea Ba na tu lui cu România (Ру му ни, Ср би 
и Ма ђа ри у вре ме Пр вог свет ског ра та. При са је ди ње ње Ба на та Ру му ни ји), у: Is to ria 
Ba na tu lui (Исто ри ја Ба на та), 2005; Ba na tul în anii Pri mei Ma ri Con fla graţii Mon di a le 
(Ба нат у го ди на ма Пр ве ве ли ке свет ске кон фла гра ци је), 2014.

Јо ва на Ка саш, ро ђе на 1987. у Но вом Са ду. Исто ри чар ка, за вр ши ла је основ не 
(2010) и ма стер (2011) ака дем ске сту ди је на Од се ку за исто ри ју Фи ло зоф ског фа-
кул те та у Но вом Са ду. Школ ске 2011/12. го ди не упи су је док тор ске сту ди је на истом 
фа кул те ту (у то ку је рад на те зи „Ср би у Те ми шва ру и пр ва ју го сло вен ска др жа ва 
1918–1921”). Од 2012. го ди не је са рад ник у на ста ви на Од се ку за исто ри ју на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Об ја ви ла ви ше ра до ва ко је се ти чу исто ри је 
Ср ба у Те ми шва ру и до бит ни ца је на гра де „Ака де мик Слав ко Га ври ло вић”. Mастер 
рад, од бра њен 2011, об ја вљен је (у окви ру еди ци је „Ма стер” Ма лог исто риј ског 
дру штва у Но вом Са ду) као књи га Кнез Па вле Ка ра ђор ђе вић у вр тло гу европ ских 
зби ва ња уо чи Дру гог свет ског ра та, 2013, а об ја ви ла је и књи гу Уло га са да шње 
оп шти не Но ви Бе чеј у про це су при са је ди ње ња Ба на та Кра ље ви ни Ср би ји, 2018.

Ре мус Ма ко веј (Re mus Ma co vei), ро ђен 1952. у Га ла цу, жу па ни ја Га лац у ис-
точ ној Ру му ни ји. За вр шио је Вој ну ака де ми ју 1983. и по ста ка дем ски те чај 1986. У 
чи ну пу ков ни ка је од 1997. го ди не. Оба вљао је са мо ко манд не функ ци је, ко ман ду-
ју ћи во дом, че том, ба та љо ном и пу ком. Из бор из об ја вље них књи га: Le ga li ta tea 
acţiu ni lor ar ma tei în cri ze le in ter ne (За ко ни тост де ло ва ња вој ске у уну тра шњим кри-
за ма), 2002; Co ru ptia şi ar ma ta română (Ко руп ци ја и ру мун ска вој ска), 2004; Ero ri 
uma ne. Vic ti me co la te ra le. Con stanţa – De cem brie 1989 (Људ ске гре шке. Ко ла те рал не 
жр тве. Кон стан ца – де цем бра 1989), 2004; Re gi men tul 34 In fan te rie. De la Con stanţa 
la Kan da har (34. пе ша диј ски пук. Од Кон стан це до Кан да ха ра), 2007; Re gi men tul 36 
In fan te rie. O is to rie în ima gi ni (36. пе ша диј ски пук. Исто ри ја у сли ка ма), 2009; La 
re vo luţie  se şi mo a re, nui aşa? (У ре во лу ци ји се и уми ре – зар не?), 2009; Ge ne ra lii de 
armată (Ге не ра ли вој ске), 2012; Condamnările ge ne ra li lor (Пре су де ге не ра ли ма), 2012; 
Ero ii mu sul ma ni în ar ma ta română (Му сли ман ски хе ро ји у ру мун ској вој сци), 2013; 
De la Tu r tu ca ia la Bu da pe sta. Pri no sul de sânge al mi li ta ri lor constănţeni în cam pa nia 
1916–1919 (Од Ту р ту ка је до Бу дим пе ште. До при нос у кр ви вој ни ка Кон стан це 
у кам па њи 1916–1919), 2017; Ocu paţia militară a Do bro gei de către Pu te ri le Ali a te. 
Re in sta la rea autorităţilor româneşti în Do bro gea. No i em brie 1918 – de cem brie 1919 
(Вој на оку па ци ја До бру џе од стра не Са ве знич ких си ла. По нов но ус по ста вља ње 
ру мун ских вла сти у До бру џи. Но вем бар 1918 – де цем бар 1919), 2018.
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Зо ран Мар ков, ро ђен 1984. у Те ми шва ру, Ру му ни ја. За вр шио је Срп ску те о рет-
ску гим на зи ју „До си теј Об ра до вић” (2003), ди пло ми рао исто ри ју (2007) и за вр шио 
ма стер сту ди је (2009) на За пад ном уни вер зи те ту у Те ми шва ру. Од бра нио је док тор-
ску ди сер та ци ју на Исто риј ском Фа кул те ту Уни вер зи те та „Ба беш-Бо јаи” у Клу жу 
из обла сти балканскогa сред њо ве ков ног оруж ја. Од 2007. го ди не ра ди у Му зе ју 
Ба на та у Те ми шва ру. Ба ви се ис тра жи ва њем вој не исто ри је и ору жар ства, али и 
исто ри је Ср ба на те ри то ри ји Ба на та у Ру му ни ји. Об ја вио је ви ше струч них ра до ва 
из обла сти исто ри је ору жар ства и исто ри је Ср ба на те ри то ри ји Ба на та, ор га ни зо вао 
је ви ше те мат ских из ло жби у Ру му ни ји и Ср би ји. Об ја вље не књи ге: Cold Arms (ко-
а у тор Дра гу тин Пе тр о вић), 2012; Pi sto a le şi re vol ve re: Co lecţia  de ar me a Mu ze u lui 
Ba na tu lui din Ti mişoa ra (ко а у тор Сер ђу Га лиш), 2014. 

Ми лан Ми цић, ро ђен 1961. у Зре ња ни ну. Док тор је исто риј ских на у ка. Ау тор 
је три де сет и се дам књи га из исто ри о гра фи је, исто риј ске есе ји сти ке до ку мен тар не 
про зе, крат ке про зе и по е зи је. Исто ри о граф ске те ме су му срп ски до бр о во љач ки 
по крет у Пр вом свет ском ра ту, ко ло ни за ци ја Вој во ди не у 20. ве ку, Ср би у Ма ђар ској, 
исто ри ја Ба на та и од нос књи жев ног и исто риј ског у срп ској књи жев но сти дру ге 
по ло ви не 19. и пр ве по ло ви не 20. ве ка. Зна чај ни је исто ри о граф ске сту ди је: Ба нат
ско ду го ора ње, исто риј ски есе ји, 2012; Раз ви так но вих на се ља у Ба на ту 1920–1941, 
сту ди ја о ко ло ни за ци ји Ба на та 1920–1941, 2013; Школ ство у но вим на се љи ма Ба
на та 1920–1941, 2013; Срп ско до бро во љач ко пи та ње у Ве ли ком ра ту 1914–1918, 
2014; Не за пам ће на бит ка, сту ди ја о срп ском до бр о во љач ком по кре ту у Ру си ји 
1914–1918, 2016; Оди се ја ба тањ ских Ср ба, сту ди ја о оп та ци ји нај зна чај ни је срп ске 
оп тант ске гру пе из Ма ђар ске по сле Пр вог свет ског ра та, 2003; Не ви дљи ва се о ба, 
сту ди ја о оп та ци ји Ср ба из Ру му ни је по сле Пр вог свет ског ра та, 2016; Ђу ра Јак шић 
– јед на епо ха, сту ди ја од од но су исто риј ског и мит ског у ро до љу би вој по е зи ји Ђу ре 
Јак ши ћа, 2017; Аме ри кан ци – срп ски до бр о вољ ци из САД (1914–1918), 2018. Књи ге 
до ку мен тар не про зе: Срп ски до бро вољ ци на се љу Вој во да Бо јо вић, 2000; Срп ски 
до бро вољ ци у Ба нат ском Ду ша нов цу, 2003; Из ал бу ма ра то ва, 2006; Срп ски до бро
вољ ци 1914–1918 – жи во ти, се ћа ња, 2016. Књи ге пе са ма: Сан не ма ме се ца, 1990; 
Мо ли тве успа ва ној све тло сти, 1994; Гор ка ра дост, 1996; Мо ли тве бар ци ко ја од
ла зи, 1999; Наш мо зак је кри јум ча ре на ро ба, 2006; Ми смо, ми ла, зе ни ти стич ки 
свет, 2008; Ра ки ја и ра не, 2010. Књи ге крат ке про зе: Ме сец од ве не ци јан ског са пу на, 
2013; Код жи вах ног огле да ла, 2014; Спи сак се но ви тих име на, 2016; AB ovo, 2018; Дан 
ко ји је стао да се од мо ри, 2019. До бит ник је ви ше зна чај них на гра да, а пре во ђен је 
на не мач ки, ру мун ски и ма ђар ски је зик. Жи ви у Но вом Са ду.

Дра го Ње го ван, ро ђен 1955. у Лу ка ви ца ма код Сан ског Мо ста, БиХ. По ли ти-
ко лог, исто ри чар, му зе о лог, му зеј ски и на уч ни са вет ник. Ди пло ми рао 1978, ма ги-
стри рао 1984. и док то ри рао 2004. го ди не на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра-
ду. Об ја вио је 50 мо но граф ских пу бли ка ци ја и пре ко 500 струч них ра до ва. Ра до ви 
су му осим на срп ском пу бли ко ва ни на ен гле ском, фран цу ском, ру ском, укра јин ском, 
ру мун ском, ма ђар ском, сло вач ком и бу гар ском је зи ку. Био је ди рек тор Му зе ја гра да 
Но вог Са да, а са да је ди рек тор Му зе ја Вој во ди не. До бит ник је Но вем бар ске по ве ље 
и Ок то бар ске на гра де Но вог Са да, као и На гра де „Ми хај ло Вал тро вић” Му зеј ског 
дру штва Ср би је. Од ли ко ван је Злат ном ме да љом за за слу ге од стра не пред сед ни ка 
Ре пу бли ке Ср би је. Ва жни је књи ге: Др жа ва и струк ту ра, 1985; При са је ди ње ње 
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Вој во ди не Ср би ји – при лог по ли тич кој исто ри ји Ср ба у Вој во ди ни до 1921. го ди не, 
2004; По ли тич ки пла кат у Вој во ди ни (1848–2003), 2004; Два де сет зна ме ни тих Срба 
из Ба ра ње (од по чет ка XVI до сре ди не XX ве ка), 2008; Пет го ди на ра да Ма лог исто
риј ског дру штва Но ви Сад, 2013; Пла ка ти ра ње ге но ци да – ка та лог не мач ких и 
хр ват ских на ци стич коуста шких пла ка та и ле та ка у Сре му за вре ме Дру гог свет
ског ра та (1941–1945), 2014; Сло бо да штам пе у Срп ској Вој во до ви ни 1848–1849, 
ко а у тор, 2015; Од сна до ја ве – при са је ди ње ње Вој во ди не Ср би ји 1918. го ди не, 2018. 
При ре дио ви ше књи га и збор ни ка.

Бо жи дар Па нић, ро ђен 1941. у Бе ло бре шки, жу па ни ја Ка раш-Се ве рин у за-
пад ној Ру му ни ји. За вр шио је Срп ску гим на зи ју (1960) и Елек тро тех нич ки фа кул тет 
на Тех нич ком уни вер зи те ту (1965) у Те ми шва ру. Ра ди као ин же њер у Ара ду. Ба ви 
се исто ри јом Ср ба у По мо риш ју. Об ја вље не књи ге: Арад ска твр ђа ва – ау стро у гар
ски ло гор за ис тре бље ње Ср ба 1914–1918 (гру па ау то ра), 1994; Три ве ка Те ке ли ји не 
цр кве – Арад (гру па ау то ра), 2002; До ку мен ти о уми ра њу Ср ба за то че ни ка у Арад
ском ло го ру 1914–1915 (1916) го ди не, 1 (ко а у тор Сте ван Бу гар ски), 2016.

Де јан По пов, ро ђен 1979. у Те ми шва ру, Ру му ни ја. За вр шио је Ба нат ски на цио-
нал ни ко леџ (1998), ди пло ми рао (2003) и ма стер сту ди је за вр шио (2005) на Фа кул-
те ту елек тро ни ке и те ле ко му ни ка ци ја Уни вер зи те та „По ли тех ни ка” у Те ми шва ру. 
Ра ди у стру ци у Те ми шва ру. Са рад ник је не дељ ни ка На ша реч и Срп ске еми си је 
Ра дио Те ми шва ра. Ба ви се исто ри јом Ср ба на те ри то ри ји Ба на та у Ру му ни ји. Об ја вио 
је књи ге Хор Пра во слав не срп ске са бор не цр кве у Те ми шва ру 1997–2007 (Мо но граф
ске бе ле шке), 2007 (дру го, до пу ње но из да ње, 2017); Пра во слав на срп ска па ро хи ја у 
Ул бе чу, 2015; ви ше ра до ва из обла сти кул тур не исто ри је Ср ба у Ру му ни ји, као и из 
обла сти тех ни ке у струч ној пе ри о ди ци. 

Ду шан Ј. По пов, ро ђен 1948. у Наћ ва ли, Арад ска жу па ни ја у за пад ној Ру му-
ни ји. За вр шио је гим на зи ју у Ара ду (1966) и Фа кул тет фи зи ке на Уни вер зи те ту у 
Те ми шва ру (1971). Док тор ску ди сер та ци ју из обла сти фи зи ке од бра нио је на Уни вер-
зи те ту у Кра јо ви (1987). Био је уред ник за срп ске уџ бе ни ке у Ди дак тич кој и пе да-
го шкој из да вач кој ку ћи из Бу ку ре шта до 1977. го ди не, а за тим је пре шао на Уни-
вер зи тет „По ли тех ни ка” у Те ми шва ру, где је од 2006. ре дов ни про фе сор. Вр шио је 
ду жност на уч ног се кре та ра и ше фа Ка те дре за фи зи ку. У пен зи ји је од 2013. го ди не. 
Ба ви се про у ча ва њем про шло сти Ср ба у По мо риш ју. Об ја вио је не ко ли ко на уч них 
и ди дак тич ких књи га из обла сти фи зи ке, а у струч ној пе ри о ди ци и ко лек тив ним 
збор ни ци ма у зе мљи и ино стран ству ви ше при ло га о исто риј ском до при но су Ср ба 
раз во ју на у ке и кул ту ре (Арад кроз вре ме, Ба нат ске но ви не, Без дин ски ве сник, 
Књи жев ни жи вот, На ша реч, Прав да, Те ми швар ски ве сник); са ра ђи вао је у Срп ској 
еми си ји Ра дио Те ми шва ра. 

Дра ган Ту бић, ро ђен 1979. у Оси је ку, Хр ват ска. За вр шио дру штве но-је зич ки 
смер Гим на зи је „Јо ван Јо ва но вић Змај” у Но вом Са ду (1998). Ди пло ми рао (2002) на 
Од се ку за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, где је 2014. од бра нио 
ма ги стар ски рад „Фи лип Ско ла ри у исто ри ји и тра ди ци ји”. За вр шио је и Ви со ку 
по слов ну шко лу стру ков них сту ди ја (2008) у Но вом Са ду. За по слен у Ма ти ци срп-
ској као струч ни са рад ник Лек си ко граф ског оде ље ња и пред сед ник Ре дак ци о ног 
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од бо ра Срп ског би о граф ског реч ни ка. Ба ви се исто ри јом Ср би је и Уга р ске у сред-
њем ве ку и исто ри јом Ср ба у Хр ват ској. Са рад ник је на књи га ма Ста ри срп ски 
за пи си и нат пи си из Вој во ди не (књ. VI) и Би бли о гра фи ја Фру шке го ре. Ра до ве об ја-
вљи вао у струч ним ча со пи си ма Збо р ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, Спо ме ни ца 
Исто риј ског ар хи ва Сре ма, На ста ва и исто ри ја, Ље то пис Срп ског кул тур ног 
дру штва „Про свје та”. Ау тор је пре ко 150 лек си ко граф ских и ен ци кло пе диј ских 
од ред ни ца за Срп ски би о граф ски реч ник и Срп ску ен ци кло пе ди ју.

При ре дио 
Бра ни слав Ка ра но вић
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Јужноафричка Република 9

К

Калијакра (Бугарска) 178
Канада 9
Кара Синан (Добруџа) 197
Карансебеш 63, 71, 222–223, 227, 236–237
Карањ 206
Караш 263
Караш-Северин (жупанија) 149, 204, 206, 

221–222, 235
Кареј 105
Карлова 84
Карпати 122, 144, 197
Касанек 182
Каћ 145
Кетвељ (Кетфељ) 84, 95, 154, 158, 206
Кеча 164, 167–168
Киздија-Кошари 262
Кијао-чао (залив) 194
Кикинда 70, 81, 86, 95, 109, 123, 125–126, 149, 

164–165
Кишинеу Криш (срез, западна Румунија) 105
Клуж (Cluj Napoca) 94, 205, 207, 229
Кнез 95–96, 206
Кокарџа 178, 186
Конго (француски) 35
Конопиште (Македонија) 48
Константинопољ 18, 23, 49–50
Констанца 178, 182–184, 187–188 
Констанца (жупанија) 175–176, 181, 185, 187–188
Корња 149
Косово 133, 248
Косово и Метохија 46
Краљевина Југославија 70, 76, 85–86, 132–133, 

164–165, 185, 188

Краљевина Румунија 70, 89, 91, 93, 99, 104–
105, 107, 119–120, 163, 187

Краљевина Србија 69–71, 73–75, 77–78, 81, 
86, 94, 121, 123, 129, 131, 141, 194, 203, 
205–206, 252, 264

Краљевина СХС 66–67, 70–71, 74, 84–85, 96, 
103, 107, 110, 121, 124–127, 130–131, 133, 
145, 163, 165–166, 169, 185–188, 214, 219, 245

Краљевина Угарска 90, 93
Крива коса 200
Кришана 62–63, 67, 119–120, 220, 247
Крстур (Cherestur) 66
Крф 122, 171, 194
Куманово 38–40 

Л

Лајпциг 21
Латинска Америка 9
Ленаухајм 206
Либлинг 72, 206
Лигет 72
Лика 164
Липова 94, 100, 114, 122–124, 265
Лозана 37
Лондон 32–33, 37, 40, 45, 47, 52, 122, 124
Лугош (Lugoj) 63, 123–124, 126, 217

Љ

Љупкова 122

М

Маgna Villa, Nagy Falu → видети: Наћвала
Мађарска 62–64, 74, 74, 93–94, 104, 107, 113, 

121, 123, 127–126, 131–132, 144, 171, 195, 
214, 218–219, 222, 224, 227–228

Македонија 27, 41, 43, 59, 133, 198
Мала Азија 22
Мали Бечкерек 163, 168
Мали Семиклош (Sânnicolau Mic) 92
Мали Сигет 164
Мамаја (Румунија) 183, 188
Манастир Водица (Румунија) 253
Манастир Светог Георгија (на Брзава) 245
Манастир Ходош–Бодрог 90
Мангалија (Румунија) 178
Марамуреш 62–63, 67, 89, 93, 119–120, 197
Марашешти 105
Марашти 105
Марила (бања) 221–222, 227
Марковићево (Crivobara) 66
Марна (река) 194
Мароко 27, 29, 35
Медитеран 23
Мерењ (Mereni) 171, 185–186, 188
Месопотамија 47
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Меџидија (Добруџа) 171–174, 176, 178, 180–186, 
188, 197

Мјеркуреа Чук (Csikszereda) 146 
Мира (пустара) 82
Мирчеа Вода 175–178, 187
Модош → видети: Јаша Томић
Мокрин 84, 125, 265
Молдава (Стара Молдава, Румунија) 125
Молдавија 105, 122, 125
Моравска долина 125
Мориш 93–98, 101–102, 107, 111, 119–120, 122– 

125, 144, 223, 226, 265
Москва 156
Мостар 198
Мунара (Munar) 146, 148–149
Мунтенија 105

Н

Надлак (Nădlac) 95, 97
Наково 66
Наћвала (Satu Mare) 95–96, 137–143, 145, 148– 

151, 206, 256–258 
Невесиње 198
Нежидер (логор) 81
Независна Држава Хрватска 132–133
Немачка 7, 18–19, 21–22, 23–24, 26, 29–30, 32, 

34–35, 40, 43, 45, 47–50, 52–55, 57, 107, 132, 
193–196

Немачка Црња 164–165
Немачки Семпетар (Sânpetru German) 146, 

148–149 
Немет 163–164, 167–168, 206
Нил 24
Ниш 32, 69, 130
Нова Црња 164
Нови Арад (Újаrad) 90, 94, 96, 99–103, 123, 223, 

246
Нови Сад 64, 67, 69–72, 75–76, 80, 82, 85–86, 

91, 95–96, 109, 123–124, 129–134, 137, 139, 
141–145, 149–151, 156, 198, 201, 206, 249–
251, 257, 259, 264–265

Нови Свети Иван 127
Новопазарски санџак 32

Њ

Њујорк 229

О

Овсеница 244
Одеса 197
Ојтуз 105
Олтенија 105
Оравица 122, 221–222, 227, 235
Орадеа 90, 105, 196 
Орландо 125
Оршава 83, 122–124
Османско цартсво 18

П

Пал мајур 165
Панкота (Pâncota) 225
Панчево 70, 123, 130, 246
Париз 32, 53, 59–62, 65–67, 107, 121, 124, 127, 

132, 144–146, 149, 265
Перјамош (Periam) 146, 148–149, 206
Петровград → видети: Велики Бечкерек
Петрово Село 206
Петроград 32, 35, 122–123
Печка (Арадска жупанија) 97, 105, 158, 161
Пешта 219–220
Пиава (река) 59
Подунавска област 132
Покришје 89, 93
Пољска 141
Поморишје 89, 91, 95–97, 106–107, 137–138, 150
Портланд 54
Потсдам 49, 54
Праг 217
Прекај 164, 167
Принстон (САД) 18, 47
Пруска 194

Р

Радна 105
Рамнику Валча (Râmnicu Vâlcea) 173
Рекаш 83
Рени 197
Решица 122, 124, 204–205
Ријека 74, 85
Рим 26
Римавска Собота (Словачка) 222
Римокатоличко гробље (Лугош) 217
Рудна 206
Рудник 194
Рума 132
Румунија 7, 9, 12–17, 19, 40, 59–67, 69, 74–76, 

83, 86, 105–106, 121–126, 132, 137, 139, 146, 
150, 157, 159, 163–169, 171–173, 177, 179, 
182–185, 187, 189, 196, 198–199, 201, 203, 
207, 214–215, 220, 224, 227–229, 243–245, 
247–251, 253–255, 257–263, 265

Румунски Банат 141, 163–165, 189, 205, 216, 
252, 256

Румунски фронт 142, 172, 253
Русија 9, 18–23, 29–32, 34–35, 37, 45, 47–49, 

53–54, 57–58, 105, 141, 171, 194, 228
Руска Монтана (Rusca Montană) 222, 236
Руски фронт 142, 196–197
Руско Село 164–166, 168

Сава (река) 70, 85, 129
Саваршин (Săvârșin) 226
Сан Николау Маре 219, 234 → видети: Вели-

ки Семиклуш
Сан Николау Мик (Sânnicolau Mic) 225
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Сан Стефан 18
Саравола 95–96, 158, 164, 166–168, 259
Сарајево 10–11, 49, 51–53, 154
Сату Маре (Сатмар) 62, 105, 220
Свети Ђорђе (Sfântu Gheorghe) 209
Себиш 105
Северна Америка 11
Северна Африка 26
Северна Италија 91
Северни Банат 146
Севр (Париз) 66
Сегедин 94, 127
Секусић (Secusigiu) 146, 148–149
Сента 70
Сибињ (Sibiu) 60, 64, 93, 172
Сибир 142
Сибиу → видети: Сибињ
Сиднеј 198
Синаја (Sinaia) 66, 220
Сириг (Мађарска) 127
Сицилија 189, 195
Сједињене Америчке Државе 11, 35, 49, 141, 171
Скапа Флоу (Scapa Flow) 54
Скопље 39, 41, 198
Славонија 133
Смедерево 17
Совјетски Савез 163
Сока 206
Солун 32, 53, 74, 77, 85, 194
Солунски фронт 69, 141
Сомбор 70, 95, 109, 196
Софија 19–20, 37
Србијa 7, 9–14, 17–21, 20, 30–35, 37, 40, 43, 

45–55, 57–62, 64, 67, 70, 72, 75, 77–86, 
89–91, 94, 96, 101, 121–126, 129–134, 141, 
145, 149, 171, 174, 177–178, 187, 189–190, 
193–194, 203–204, 206–207, 264

Средња Азија 20
Средња Европа 47, 215
Срем 130, 132–133, 199
Сремска Митровица 70
Сремска област 132
Сремски Карловци 145, 189–190
Српска Војводовина 69, 82
Српска Црња 164–165
Српски Свети Мартин (Српски Семартон) 

84, 193, 206, 244
Српски Свети Мартон (Српски Семартон) 

166–168
Станчево (Stanciova) 206
Стара Беба (Beba Veche) 66
Стара Пазова 70
Суботица 70, 86, 130
Суецки канал 23

Т

Табија 182
Тамиш (река) 217

Тамишка жупанија 95
Тамишки Банат 12, 64, 108
Тамишко-торонталска жупанија 204–206, 

252, 264
Тангер (Мароко) 28–29
Текедереши (Турска) 171, 178, 186, 197
Темишвар 7, 17, 60, 62, 64–66, 69–81, 83–86, 

91, 94–95, 104, 109, 121, 123–126, 139, 144–
146, 149, 154–158, 160, 162, 164, 167, 190, 193, 
196, 201, 203–205, 207, 209, 214, 216–220, 
228–230, 232–233, 244–258, 260–261, 263, 
265

Темишварско гробље 82
Тетово 38
Тигар 22 
Тимиш (округ) 216
Тимок 124
Тимочка Крајина 122, 123, 125
Тиса 94, 105, 122, 124, 144
Тоба 165
Толвадија (Livezile) 244
Томнатик (Округ Тимиш) 220, 228
Торња (Општина Печка) 97
Торонтал (округ) 63
Тоскана 125
Трансилванија (и Ердељ) 62–63, 67, 89, 92–93, 

99, 105–106, 113, 119–120, 122–123, 220, 225, 
243, 258

Тријанон (дворац) 127
Триполис 27, 35
Трнова (срез, Арадска жупанија) 105
Тулча (Добруџа) 178, 187
Турска 17–18, 20, 22–23, 37, 31–33, 35–38, 47, 

49–50, 54, 59
Туртукаја 178, 187

Ћ

Ћуковац (Стари Арад) 255

У

Угарска 50, 73, 90, 93, 99, 108, 129–133, 146, 
156, 254

Украјина 141
Успенско гробље (Нови Сад) 82

Ф

Фашода (Судан) 24–26
Фелдварац → видети: Бачко Градиште
Фенлак 102–103, 196, 206
Фес (Мароко) 35
Финска 29, 228
Фокшањ 105
Франхофер (циглана) 164
Француска 19, 23–24, 26–27, 29, 32, 35, 37, 45, 

47, 53–55, 59, 125, 163, 194
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Х

Хабзбуршка монархија 10, 15, 17, 31, 34, 47, 
154, 227

Халмађu (Hălmagiu) 105
Хардали (Турска) 171, 178, 186
Хелсинки 228
Херкуланум (бања) 221

Ц

Целовец 74, 85
Централна Европа 219, 228
Црна Гора 17, 19, 31–32, 35, 37, 130
Црно море 22–23
Цушима (мореуз) 29

Ч

Чаково 206
Чала (Ceala) 92

Чанад 164, 167, 206, 254
Чанад (округ, Мађарска) 224
Ченеј (Румунија) 163–165, 167–169 , 206, 258
Чернавода (Добруџа) 181–182, 184, 187
Честерег 165
Четате (округ) 217
Чехословачка 127, 182
Чикаго 11

Ш

Шандра 206
Шумадија 132
Шурјан 66

Регистре сачинио
Владимир М. Николић
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