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Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Од сек за исто ри ју, Но ви Сад

                   DOI 10.5937/kultura1859037K
УДК 323.113(=163.41)(498)”1918”
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прегледни рад

САМООПРЕДЕЉЕЊЕ 
ТЕМИШВАРСКИХСРБАДА

СЕПРИСАЈЕДИНЕ 
КРАЉЕВСТВУСРБА, 

ХРВАТАИСЛОВЕНАЦА
Сажетак: Пред крај Пр вог свет ског ра та на те ри то ри ја ма 
Аустроугар ске мо нар хи је на ко ји ма су жи ве ли Ср би на ста ју на
род на ве ћа као чин са мо о пре де ље ња. Ме ђу тим, не мо же се ре ћи да 
су Ср би у Те ми шва ру би ли на ци о нал но све сни иа ко су пре ко срп ског 
те ми швар ског На род ног ве ћа по ка за ли же љу да се при са је ди не 
сво јој бра ћи. Услед го ди на ма ђа ри за ци је и гер ма ни за ци је ме ђу со
бом су при ча ли ту ђим је зи ком. Ути цај ни Те ми швар ци, на ци о нал
ни рад ни ци, чла но ви ве ћа, ра ди ли су на то ме да се та кво ста ње 
из ме ни. Од го во рив ши на по зив срп ског На род ног од бо ра у Но вом 
Са ду по сла ли су иза сла ни ке за Ве ли ку На род ну скуп шти ну у Но ви 
Сад. Скуп шти на одр жа на 25. но вем бра 1918. го ди не пред ста вља
ће из у зе тан исто риј ски чин ка да ће се Ба нат, Бач ка и Ба ра ња при
са је ди ни ти пр вој ју го сло вен ској др жа ви. Те ми швар ће се у скло пу 
Ба на та при по ји ти но вој др жа ви као те ри то ри ја ко ју су срп ска и 
са ве знич ка вој ска за у зе ле а чи је је срп ско ста нов ни штво из ра зи ло 
же љу за тим. Ме ђу тим, Кон фе рен ци ја ми ра у Па ри зу до де ли ће 
Те ми швар Кра ље ви ни Ру му ни ји.

Кључнеречи: Те ми швар, но вем бар 1918. го ди не, Ве ли ка На род
на скуп шти на у Но вом Са ду, срп ско те ми швар ско На род но ве ће, 
само о пре де ље ње, при са је ди ње ње Кра ље ви ни СХС
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Ми се од ста бла сво га оце пи ти не мо же мо,рећићеМладен
Пилић,потпредседникоформљеногсрпскогтемишварског
Народногвећа,навеликомзборуСрбаТемишварацаграђа
наивојника31.(18.)октобра1918.године.1Пилићћедаље
истаћидајепотребноустановитикојесужељеСрбаикојим
путембиихонимоглиостварити,поредтогаштоћеуТеми
шваруучествоватиурадузаједничкогБанатскогнародног
већа,којејеранијетогадананасталокадајепроглашенаи
Банатскарепублика.„Тежњесунашенароднасамосталност
српскоганародаувезиидоговорусацелимнародом,којије
подименомЈугословенаобухваћен”,обнародоваћеПилић.2
НатаквежељеМладенаПилићадасесрпскаидејаоствариу
југословенскојдржавиприсутниТемишварциреаговалису
бурнимпоклицимаодобравања а српско темишварскоНа
родновећетимејепоказалодајењеговакрајњатежњабила
припајање будућојКраљевиниСрба,Хрвата иСловенаца,
иакопризнајеоснивањеБанатскерепублике.Срп ски лист, 
органсрпскогНародногодборауНовомСадуусвомдругом
бројуписаоједасу„банатскеШвабе”образовале„својеНа
родновеће”адасеСрбиуБанату„нисуодвојилиодсвоје
осталебраће”иданећепристатинату„новудржаву”.3Крај
октобраипочетакновембра1918.годинетакопостајевреме
каданатериторијибившеАустроугарске,гдесуживелиСр
би,настајународнавећакаочинсамоопредељењаaсрпско
НародновећеуТемишвару једанодпрвих аконеипрви,
српскиорганнародневластиубившојУгарској.Међутим,
неможесерећидасуСрбиуТемишварубилинационално
свесни,иакосупоказивалижељудасеприсајединесвојој
браћи. Услед година мађаризације и германизације, међу
собомсупричалинајчешћемађарскимјезиком,нисуноси
лисрпскаобележја,ниславиликрснуславуауТемишвару
нијеизлазиониједанлистнасрпскомјезику.Србиувећу,
утицајниТемишварци,националнирадници,радилисуна
томе да се такво стање измени и да преко већа припреме
присаједињењесаКраљевиномСрбијом.

КрајПрвогсветскогратаСрбиутемишварскомБанатудоче
каћесхватањадаАустроугарскамонархијазбог„национал
ненеравноправностинијењиховаправадомовина”.4Њихов
отпор према рату показaће жељу за променом владајућег

1 Приредио: Храбак, Б. (1955) Записник темишварског Народног већа,
Збор ник Ма ти це срп ске – се ри ја дру штве них на у ка,бр.10,НовиСад,
НаучноодељењеМатицесрпске,стр.77.

2 Исто.
3 Аноним(24.октобар1918)Срп ски лист,бр.2,НовиСад,стр.4.
4 Hrabak,B.(1979)Logoši,zelenikadarizbivanjapriprevratuuVojvodini

1918,Is tra ži va nja,br.8,NoviSad,InstitutzaistorijuNoviSad,str.113.
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режимаичежњузанационалнимуједињењемсаслободним
државамаизван„Црножуте”Монархије.5Tемишварјеуто
времебиоцентарБанатаалиТемишварнијебиосрпскава
рош.Уградуод70хиљадастановникаживелојечетирии
похиљадеСрба.ОтаквомТемишварусазнајемоизписања
великогМилошаЦрњанскогкојијеуњемуживеодо1912.
године.СећањаЦрњанскогпредстављајузначајнеизворео
животу,навикамаалииопроблемиматемишварскихСрба
препочеткаПрвогсветскограта.КакојеписаоЦрњански,
Темишварјеутимгодинамабио„модернаираскошнава
рош,саширокимавенијамаипарковима”и„светсетуше
тао,каоштосеуИталијишета”6.Називалисуга„Малим
Бечом”7.УТемишвару,упортисрпскеСаборнецркве,преко
путакатоличкекатедрале,налазиласемалашколасрпског
учитељаДушанаБерићакодкогајеЦрњанскиучиочетири
основнаразреда.Дајебиоуложенвеликитруддасрпскаде
цаодмаленабудуупознатаонароднимицрквенимправима
СрбауАустроугарскојвидимонаосновусведочењаЦрњан
ског,којизасвогучитељакажекакојеонбиоекспертзаова
питањаида јењих,ученике,сваковечеокупљаокодсебе
даимотомеприча.8УсвомделуО Ба на ту и о Ба на ћа ни
ма,МилошЦрњанскитакођепишекакојеТемишварнагло
растаоиразвијаосе,дасеналазионаводииимаовеслачке
клубовеадасусеженеутојварошиоблачилепопоследњој
моди изПариза, увезеној преко Беча.9Млади писац је до
матуреживеосамајком,каоштосуутовремеживеласва
„варошкадеца”.10Дружиосесадецомкатолика,племићаи
какокажесањиховим„намирисанимсестрама”сакојимаје
похађао часовефранцуског.11Упоредо је похађаои часове
енглескогјезикаисликарстваалитонијебиоизраз„ника
квогснобизма”негоједна„уобичајенапојава”уТемишвару
тогавремена.12Ипак,Црњанскијеживеоимеђурадници
ма.Уклубужелезничара,металацаиграојефудбал,гдему
је најбољи друг биометалацСидон па је тако уњеговом
друштву,какопише,упознаојезик,кућуипородичниживот
радникаалиилитературусоцијализма.13

5 Исто,стр.114.
6 Црњански,M.(1989)O Ба на ту и о Ба на ћа ни ма,НовиСад,Књижевна

заједницаНовогСада,стр.31.
7 Исто.
8 Исто,стр.32.
9 Исто,стр.34.
10Исто,стр.35.
11Исто.
12Исто.
13Исто,стр.36.



40

ЈОВАНА КАСАШ

ЗанашутемупоследњипасусиизсећањаМилошаЦрњан
скогсууједноинајважнији.Његовасведочењасуважнада
бисеразумеоположајСрбауТемишваруидабисеразу
мелозаштосуониприроднонагињалидасеујединеупрву
југословенскудржаву.Црњанскикаже,дајепоредтогТеми
швара,ТемишварамађарскихплемићаиТемишварапроле
тераиметалаца,постајаоиједандругиТемишвар,којемје
тадаприпадалаи„породицаЦрњанскиидушомителом”.14
ТојебиоТемишварСрба.„Варошстара,умирућа,фанатич
на,верска.Дијаспора,каоиТемишварЈевреја”,писаојеЦр
њански.15ТакавТемишварје„срастаосаТемишваремтуђи
на,каодвасијамскаблизанца,алиокренуталеђима”.16„У
томТемишварубраниласесвакасрпскакућа,каобарикада”,
истичеЦрњанскианамапредстављаподатакодсуштинске
важностиизтогвремена.17Црњанскитомприликомописује
икакосуСрбиуТемишварупрослављалихришћанскипра
зникДуховеапотомиУскрс.НаДуховесеуцрквеуноси
свежазеленатраваицвећеапослесветелитургијеслужи
се вечерње, на којем се клечи и плету се венци од цвећа.
ЦрњанскипишедасуитемишварскиСрбиторадилиада
сутевенцестављалиизнадсвојихврата„каонекизнакза
вереника“.18УочиУскрса,наВеликипетак,сећасеМилош
Црњански„насредцрквеималисмогробХриста,уцвећу,
ачувалага јестражавојникадомаћерегиментеТемишва
ра,двадесетидевете,састављенеу80%одСрба.Завреме
најсвечанијег тренутка службе у цркву би упао наредник,
садвавојника,подклобуком,уцокулама,дасменистражу.
Ударилибиопатосђоновима.Стварјебилаглупава,алисе
Темишварцимачинилаторжествена.Опоноћи,кадбили
тија обилазила, пред црквом је био постројен батаљон да
парадабудештовећа.ЈасамутомТемишваруписаопесме”,
завршаваМилошЦрњански.19

КадасетемишварскосрпскоНародновећеоформилонаве
ликомнародномсаборуСрбауТемишвару31.октобра1918.
годинебилојесвеснодасвакасрпскакућаморадасебра
ни као барикада, како је пар година раније писаоМилош
Црњански. У циљу јачања националне свести кодСрба у
Темишваруна својимседницамадонећенизодлукау том
правцу.Једнаодњихбилаједаје„свакиСрбиндужанно
ситисрпскутробојницу,каовиднообележјесвојенародне

14Црњански,М.нав.дело,стр.37.
15Исто.
16Исто.
17Исто.
18Исто.
19Исто,стр.3839.
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припадности”ида„благајниквећадâдасеодсрпскетро
бојниценачинекокарде”,аоникојисуодређенидаскупља
јуприлогедасепомогнерадвећатребалоједаихподеле.20

Великипроблемкоји јеуспораваокултурниразвојСрбау
ТемишварубиојетајштоуТемишваруниједанлистније
излазионасрпском језику.ДабистановништвоТемишва
ра било обавештено о раду Народног већа на седницама
је закљученоидасеиздају званичниизвештаји.Изистог
разлогааизбогагитационеполитике,наседницивећа,3.
новембра(21.oктобра)1918.године,решеноједасеуТе
мишвару покрене један српски лист.21 Биће тоСло га, ин
формативнополитички лист, који ће почети да излази 11.
децембра(28.новембра)1918.године.Овакавлисттребаоје
„дауђеусвакусрпскукућу”каоидаизнесе„правуистинуи
поуку”.22ЗауредникалистабићеизабранИлијаБелеслијин,
члансрпскогНародногвећа.23ЛистСло гапостаћетаковео
маважнополитичкоикултурносредствотемишварскихСр
ба.Листћебитипокренутузподршкусрпскевојскекојаје
уградушла17.новембра1918.године.ГенералЂорђевић,
којићесеналазитиуТемишвару,сматраћедалист,којиби
излазиоуовомграду,требадапишеудухукакавонпред
лаже.Кадајеписаосвојимпретпостављенимаистицаоједа
ћегаконтролисати,ауколикобудескренуосатогправца,
листћезабранити.24Такоћесепослевишеоддведеценије
натериторијиданашњеРумунијепојавитилистнасрпском
језику.25НастраницамаСло геизражаваћесесвадраматика
овогисторијскограскршћајерћесеувременуњеговогиз
лажења водити дипломатска битка даТемишварскиБанат
останеуграницамаКраљевинеСрба,ХрватаиСловенаца.

Проблем је био и тајшто и после сломаАустроугарске у
ТемишваруниСрбинисумеђусобомговорилисрпскимје
зиком. Управо ће уредништво листаСло га донети чланак
поднасловомГо во ри срп ски!,укојемћенагласитидасеова

20Записник са седнице 7. новембар (25. октобар) 1918. године; прире
дио:Храбак,Б.(1955)ЗаписниктемишварскогНародногвећа,Збор ник 
Ма ти це срп ске – се ри ја дру штве них на у ка,бр.10,НовиСад,Научно
одељењеМатицесрпске,стр.85.

21Попов, Д. (1983)Срп ска штам па у Вој во ди ни 19181941, Нови Сад,
Матицасрпска,стр.62.

22Исто.
23Приредио: Храбак, Б. (1955) Записник темишварског Народног већа,

Збор ник Ма ти це срп ске – се ри ја дру штве них на у ка,бр.10,НовиСад,
НаучноодељењеМатицесрпске,стр.85.

24ВојниАрхив,П.3.
25Бугарски,С.(2014)Срп ска пе ри о ди ка на тлу да на шње Ру му ни је, Нови

Сад,ДруштвоновинараВојводине:Малоисторијскодруштво,стр.515.
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опомена односи највише на Темишвар и његову околину
„јеракосеигдемалоговорисрпски”уТемишварусегово
ри„необичномало”.26Уредништвосежалилонаонекојима
јесрпскијезикматерњи,аслужесестранимјезикомитоне
самоу„додирусатуђимнародностима,већиуопхођењуса
својимрођенима”инесамо„ујавнимдржавнимзвањима,
какосутонаучилиподкрутоммађарскомдеспотијом,већ
иуприватномипородичномживоту?!”27Пренегоштојеу
градушласрпскавојска,какопишеСло га,Србисуизгле
даликаодасусепорумунили,понемчилиипомађарили.28
„Кудгодсечовекмакне,когалигодсретне...чујесесамотуђ
разговормађарски,немачкиирумунски...Чујелимеђутим
српскуреч,чистосетргнеипомисли,дајепалабелаврана
снеба...Прекосвегапак,најжалоснијејејошто,штонипо
приватнимкућаманијебоље.Потакозванимугледнијимку
ћамапреовлађујевишенемачкиимађарскиговор.Пооста
лимрумунски.Икадјечовексвестантогатребададовикне:
Говорисрпски!ТасрпскиговортребадајесвакомеСрбину
идеал...Онму једародБога....Без тогасвога говора,ниси
брате мојСрбин.Ниси ни брат данашњих хероја, који ти
слободудонеше”,писалојеуредништвомислећинедвосми
сленонасрпскукраљевскувојску.29Незадовољнооваквим
стањем, уредништво признаје да у Темишвару ситуација
нијемногобољанипоследоласкасрпскевојске, а једино
штосепроменилојетоштоСрбиТемишварцисадамогуда
слушајувојникекакосрпскиговоре.Темишваруградусуу
товремебилапридодатањеговапредграђаФабрикаиМе
хала,пајеСло гаписалаунаставкучланкадакадабинеко
ушаоуцркву,билоградску,билофабричкубиломехалску,
небичуосрпскијезик.Уфабричкојцрквијепреовладавао
немачкиимађарскиговор,аумехалскојрумунски.„Чисто
човекпомисли,преда јеукаквимцрквама,негоуправо
славној”,писалајетемишварскаСло га.Српскаомладинау
Темишвару је такођепричаластраним језиком,што јепо
себно бринуло утицајне Темишварце.30 Српској омладини
темишварској указивало се на то реченицама: „Ми знамо
целусветскуисторију,самосвоганародане.Мипознајемо
Гетеа,ИбзенаиТолстоја,читамоШилера,гледамоРостена,
МољераиШекспира,алиосвојимпесницима,оВукуКара
џићу,оБранкуРадичевићу,оЗмајЈованупојманемамо.”31

26Аноним,(1.мај1919)Говорисрпски,Сло га, бр.116,Темишвар,стр.1.
27Исто.
28Исто.
29Исто.
30Исто.
31Аноним,(11.децембар1918)Сло га,бр.12,Темишвар,стр.1.
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Изтихразлоганаметалосемишљењедајепотребноосно
ватиједноомладинскоудружење.„Тоудружењебипозвано
било,данассветлостиприведе,дасеукрилуњеговомеску
пљамоипомоћудекламовања,песама,предавањачитањаи
т.д.коликотоликоусавршимо.Позванобибило,даиздуша
нашихисрдацанашихискоренистранидухиданасприви
каванапобедоноснудемокрацијуитимеспремазаживот...
МалонасСрбаима,итосенепознаје,незнаједнозадруго
итакосеизгубисмоуогромнојвећинидругихнародности.
Садакадасунамрукеодрешене,садаономожемоговорити
ирадити,штахоћемо,гдехоћемо,садатребадауграбимо
приликубезоклевања,безпремишљањалепоиодважно“,
поручивалајеСло га.32

КолоМладихСрба,којејетадаоснованоуТемишвару,по
стало јеважанкултурничинилацзахваљујућипоселимаи
драмскимпрограмимакојејеорганизовало.Онојенеговало
националнукултуруибудилосрпскаосећањакодграђана,
посебноомладине.Вреднепоменабилесуигимназијскебе
седе,студентскеприредбеикултурнипрограмиСрпскедо
бротворнеженскезадруге.33ПредседникКолаМладихСрба
био једрЈованСавковић,члансрпскогтемишварскогНа
родногвећа.Вестооснивањуоваквогдруштвалист Сло га 
донео јеречима: „Послеробовања,послетешкихучмало
сти,наступилоједобарада,добаживота.Инашатемишвар
скаомладина,видевшисеослобођеном,отпочињеживот...”
Одлученоједасеприређујусела,којабиималапоучноза
бавникарактер.Нањимаћесекаоговорнициређатиуглед
ниТемишварци,попутпредседникаКола,ЈованаСавкови
ћа, алии српског генералаПантеГрујића, команданта ба
натских трупа. Велику част овом темишварском друштву
указаојеепископтемишварскидрГеоргијеЛетић.Тадасу
селуприсуствовалииљудиизоколинеТемишвара,такода
јесалаКасинебилапуна.Надесетомселуомладинцимасе
придружиосасвојимпрецизними јаснимпредавањима,и
СтеванБенин,шефПресбироауТемишвару.Сло га јеписа
ладасу„добравоља,жељадаприпомогнуокоприкупља
њаСрпства и труд”људи који су учествовали у радуКо
лаМладихСрба,„достојнинајвећехвале”а„коликојепак
радомладиненашеутицаонаоколинувидисеипотоме,
штојемногоместазову,даитамоприкажеизвеснеделове
својихдосадашњихпрограма”.Сло га јетакођеписалаида
„овимпозивимаћесеКолосвакакоодазвати,аТемишвару
збиљаслужиначастштоиматаквесвојесинове,којизна
јудачувајуибранесрпскуреч.ИстиТемишварјеодувек

32Исто.
33Церовић,Љ.(1997)Ср би у Ру му ни ји,НовиСад,Матицасрпска,стр.365.
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биоцентарБаната,паонћетоиубудућебити.Бићезато
штобудућинашинараштајитражедасеуовомстаромсрп
скомместуувекчујесрпскапесма,српскареч.КолоМладих
Србаједосаданатомерадилоиубудућећерадити.Оноје
управопретечасвијудругихкултурнихпокрета,којићесе
овдеуТемишварузаБанатодигравати.Амићемогасвии
даљепомагатидавршисвојблаготворниутицај”,писалаје
Сло га.34 ИлијаБелеслијин,већпоменутичлансрпскогНа
родногвећа,напрославипрвеНовегодинеуослобођеном
Темишвару1919.годинерећиће:„ДосадсмоималиОбили
ћенабојномпољу,одсадаћемоихгледатинакултурном”35
изаистајебилотако.

Веомајебиловажноидасеотпочнепросветнирад.„Усрп
скимкрајевима,којејесрпскавојсказапоселаосећасежи
вљекретањесрпства.ТоистопокушавајуиСрбинамртвој
стражи,–којидо садакојештонису смели акојеумору
туђинстваштосеизгубили–врлореткосејављали.Садби
требалосвомснагомтоучмалоСрпствопробудити.Осно
ватимупевачкудружину,соколскадруштва,читаоницу,за
другу,земљорадничко,антиалкохолнодруштво(попримеру
тих друштава уСрбији)женске задруге, које би одмахна
сеузелеибригу замногу сиротуинезаштићенудецу.Ту
бимоглинапоучнимселимаобавеститисеосвемуштоје
Србину сад потребно да посвршава – а уједно у српским
осећајима, у братској југословенској слози учврстимо. Из
историједозналибисвунашуславнупрошлост,каоинаше
жалоснеданеиузрокеутимжалоснимданима.Некаомла
дина,просветнирадници,свештеници,учитељи,бележни
ци,трговциуједињенисадсвестворе–јеримсаднеможе
напутстатимађарскишовинизамсаугњетавањемнедајући
импросторијеилипаксамудозволу.Тосрпскевластине
ћечинити.Отпочнитедаклепросветнирад!”,упозораваоје
такођелистСло га.36

У циљу обнављања српских обичаја у новој држави, сла
вљењакрснеславемеђуСрбимауТемишвару,Сло га јета
кођедонеланеколикоречи. „СадасуСрбислободниинема
никаквихсметњидаславесвојукрснуславу...Захваљујући
српскојвојсци,којајеодржавалаобичаједасеодржинаше
име,дикаислава,обележјанашегјуначкогиплеменитогна
рода”и„подкишомоловаунепосреднојблизининепријате
ља,међуурвинамаистенама”.37„Кокрсноимеславитомеи

34Аноним,(16.април1919)Сло га,бр.104.Темишвар,стр.1.
35Аноним(2.јануар1919)Сло га,бр.27,Темишвар,стр.2.
36Аноним,(1.фебруар1919)Сло га,бр.42,Темишвар,стр.1.
37Аноним,(11.децембар1918)Сло га,бр.12,Темишвар,стр.1.



45

ЈОВАНА КАСАШ

Богпомаже”.Даљепоменутилистпишеокоренуслављења
славекодСрба.Кадасукаословенскоплемебилипагани,
свакапородицајебиралаидола,акадајенародпримиохри
шћанство,задржаојетајсвојстариобичајалиудругојфор
ми,односнопримиојекрсноиме.Крштењасусеобичноде
шавалатокомвећихпразника,апородицебитајдан,кадасу
прешлеухришћанство,узималекаоданславе.Српскаслава
се задржала и до времена послеПрвог светског рата сву
дагдејебилосрпскогнародаинијесемоглаизбрисатииз
обичаја„нитокомнајвећихнародњихпатњи,нистолетним
робовањем”.Готовосвејавнеустанове,храмовиидруштва
славе једанданугодиникаосвојекрсноиме.„Такослави
своју славуи свака јединицанашедичнеи храбре српске
војске”.Нашипуковиодпрвогаданаславесрпскуславу,а
слављенисветитељјеуслишиоњиховемолитвеипомогао
имуборбидадостојноиспунеиодржеположенузаклетву
спрамкраљаиотаџбине.Обичај слављења се одржаокод
нашебраћенаБалканумногобољенокоднасуБанату,ана
рочитоуПијемонтунашихнационалнихидеја–Краљевини
Србији.Тамопрослављајукрсноиме,почевшиодпоглавара
земљеЊ.В.Краља,сви,паинајсиромашнијичлансрпског
живља.КрснуславуСветогНиколууТемишварујепросла
виои генералЂорђеЂорђевић,команданттрупасавезног
БанатаипуковникЦоловић,командантIкоњичкебригаде
имноги други виши и нижи официри и војници. „Заиста
сувеличанствениовимоментизанас,кадавидиморођеним
очима,гдесеуглавнојварошинашегпитомогБаната,агде
се још до скора робовало, обављају лепи српски обичаји.
Нехотиценаспрођужмарциутицајемздравица,отпоздрава:
лепогасрпскоггостопримстваисвегаонога,штоприовим
свечаниммоментимаинстиктивнопроизлазеизчистесрп
скедуше,којаславибезлицемерства,изправихидубоких,
искренихосећаја.Мисеосећамосретни,пресретништови
димо,штосмосведоци,дасестарасрпскаславаодржалау
бурнојуспоменикоднашегживљаовдеуТемишварупоно
вапокренеможивоинтересовањезасвенашеобичаје,који
сусеупоследњевремепочелигубитиацрпићемопримере
однашебраће,којисунасослободили,даиунасулију,ожи
ве поново праву српску крв, оригинални карактер нашега
народауопште.Године1919.18.јануаранадансв.Атанаси
је,имаћемоприлике,дабудемосаучеснициславеIпешадиј
скогпука,којијепримиоданослобођењаВрање1878.год.
заданпуковскогкрсногимена,којесесвакегодинедостојно
прославља,надикуичастсрпскогпобедоносногоружја”,
поручивалајеСло га.

ПоредобнављањакултурногживотауТемишваруијачања
националне припадности код Срба, српско Народно веће



46

ЈОВАНА КАСАШ

имало је још један, амождаи најважнији задатак, а то је
припремање уједињења саКраљевиномСрбијом, односно
са КраљевствомСловенаца,Хрвата и Срба.На већ поме
нутојпрвој седници темишварског српскогНародног већа
31.(18)октобра1918.годинеоформљенјеједанприпремни
одборукојисуједногласноизабраниМладенПилић,дрЈо
ванСавковић,дрДушанПрекајски,ЈоцаПавловићиЂура
Терзинстимдасеодборпопотребипрошири.38Томпри
ликомповедена јеидискусијаонезаступљеностисрпског
свештенства у овом одбору, на шта је посебно негодовао
ИлијаБелеслијин.Пилићјетадаизјавиодајевишесвеште
никапитанодауђууодбор,алисуонитоодбили.Будући
даИлијаБелеслијин „изражава готовост својуданародну
ствародсвојестранепотпомогне”,збортемишварскихСрба
га једногласнобирауприпремниодборзаједносаадвока
том дрМиланомКалиновићем.39Овакав одбор требало је
да спроведе само организацију и да буде кратког века јер
битребалодагаубрзозамениједаншириодборизабранод
целоганарода,великинародниСаветСрбауУгарској,чиме
сесвакакомислинабудућуВеликународнускупштиннуу
НовомСаду. „У ту сврху треба нам потражити додира са
свимаСрбимауУгарској”,расправљалоседаљенаседни
цаматемишварскогвећа.Унареднимданима,одговоривши
напозивНародногодборауНовомСадуиТемишварћепо
слатисвојепредставникезаВеликуНароднускупштинуу
НовомСаду.ИзизборногзаписникавођеногуТемишвару
22.(9.)новембра1918.годиненазборуСрбаТемишвараца
тогадана,узконстатовањечињеница,„дауТемишваруброј
Србадобримпремашаброј4.500”40, једногласнојезапод
ручјеГрада,ФабрикеиМехалеизабранопетпосланика.У
РукописномодељењуМатицесрпскечувајусеВеродајни
цекојејесрпскоНародновећеуТемишваруиздалоИлији
Белеслијину,парохуутемишварскомпредграђуФабриции
потпредседникусрпскогНародногвећа,каоизасланикуна
Великојнароднојскупштини.Такође,иЂуриТерзину,срп
ском народном учитељу у Темишвару, секретару српског
Народногвећатемишварског,каоидрВасиБогданову,адво
кату,члануизвршногодборасрпскогНародногвећатеми
шварског.ВеродајницеХристифораСвирчевићаиСлобода
наКостићанисусачуване,алињиховаименасунаизборном
спискуудокументусаседницезбора.Овајдокументтакође

38Приредио: Храбак, Б. (1955) Записник темишварског Народног већа,
Збор ник Ма ти це срп ске – се ри ја дру штве них на у ка,бр.10,НовиСад,
НаучноодељењеМатицесрпске,стр.7778.

39Исто,стр.8.
40РукописноодељењеМатицесрпскеВеликанароднаскупштинаВојво

дине1918.ПуномоћипосланикаМ.7.417.
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сечувауРукописномодељењуМатицесрпскеуфондуПу
номоћипосланика.41СрбиТемишварципрекоовихпосла
никадиректносуучествовалиурадуВеликеНароднескуп
штинеуНовомСаду.42ВеликаНароднаскупштина,којаје
одржана25.новембра1918.године,представљаћеизузетан
историјскичинкадаће сеБанат,БачкаиБарањаприсаје
динити будућој држави Срба, Хрвата и Словенаца. Теми
шварћесеусклопуБанататакођеприпојитиновојдржави
каотериторијакојујесрпскавојсказаузелаачијејесрпско
становништвоизразиложељузатим.43

Годинуданакаснијенаконовогисторијскогдогађаја,уред
ништвоСло ге већ је било пресељено у Велики Бечкерек
уследевакуацијеТемишвара.Односно,кадасеславилаго
дишњица одржавања Велике Народне скупштине, одлуке
донетенаскупштини,услучајуТемишваранисубилеис
поштоване.ЛистСло га јеипакобележиоовугодишњицуи
писао:„ДанасславиСрпствоизБББгодишњицуоногасјај
ногадана,кадајенавеличанственојНароднојСкупштини
уНовомСадуизреченапотпунаоцепљеностодМађарске
исједињењесамајкомСрбијом.Како је толепобило!Из
очијусвијуучесникачитаосирадост,заносиблагодарност
према онима који су му слободу и уједињење донели”.44
ИлијаБелеслијин,представникградаТемишваранаВели
којНароднојскупштиниуНовомСаду,изјавићенабанкету
поводомпрославедесетогодишњицеприсаједињењаВојво
динеКраљевиниСрбијидајеонсамучествоваоустварању
Краљевине.Белеслијинсесећао:„Тујеречимаоцртанајед
наотаџбина,закојомјечезнуланашадуша.Тојебилаједна
отаџбинаукојојнемамањинанивећина,немаповлашћених
ниподвлашћених,немаграђанаправихинеправих.Једна
костибратствоуправимаиудужностима,тојебиоидеал
нашегадичногатићаСветозараМилетићаинаш.Требало
једасеоствари,штосетаконеистинитоговорило,данема
животакаоштојеживотуУгарској,аиакогаима,онније
такав.Тајидеалостаојесамоидеалалиоствареннијебио

41Рукописно одељење Матице српске Велика народна скупштина
Војводине1918.ПуномоћипосланикаМ.7.417.

42Његован, Д. (1993) При са је ди ње ње Сре ма, Ба на та, Бач ке и Ба ра ње 
Ср би ји 1918, Нови Сад, стр. 91; Pekić, P. (1939) Po vi jest oslo bo đe nja 
Vojvodine,Subotica,Grafika,str.309

43Дана1.децембра1918.годинелистСло гапренелајечеститкусрпског
НародногвећауТемишваруЊеговомВисочанствуАлександрурегенту
државеСрба,ХрватаиСловенацаузречи„дасепоузданонададаћему
дростиВисочанстваиповећанојСрбијиуспетидасеспасоноснавласт
НовеКраљевинештопрепротегнеинамезимчењезино,наБанат,Бачку
иБарању”;Аноним(1.децембар1918)Сло га,бр.4,Темишвар,стр.1.

44Аноним,(25.новембар1919)Сло га,бр.266.ВеликиБечкерек,стр.2.
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никада...Такавјеуставлебдиоинамапредочима,изражену
бечкеречкомпрограму.Итаквусмоотаџбинутражили,кад
јекодкућенисмонашли.Инашлисмојеудржавнојтво
реникраљаПетра.Тусмонашлиостваренидеалотаџбине,
којујевеликикраљизградиозадвадесетгодина.Имисмо
бацаличежњивепогледеутудивнуотаџбину, јерјеуњој
остварендухвремена,којијебиотаки,дазаслободугине
сваки.Отаџбинунемоју,негонашу,гдемеђуграђанимани
јебилопреграда,нивере,нијезика,нибојекоже,нирасе.
Икадајетучежњувидеовеликикраљ,онјетргаомачиз
корицаииспретураопрестолекраљевскеицарскемучном
борбомодосамгодина.Итојгрознимратнимнедаћамара
зоренојземљипредалисмомипредесетгодинанашудивну
Војводинунавечнавремена.45

ДрМилорадНедељковић је на банкету у част српске вој
скеназдравиоВојвођанима,којису„ослобођењемуведени
уреднајвећегаплемства, уредслободнихсрпских грађа
на”.Томприликомрекаоједасу„чуднаБожијаделајерко
бисејошмогаопренеколиконедељанадатидаћеСрбиу
ТемишварубитиовакопресретниидаћеуслободномТе
мишвару присаједињеним Краљевини Србији, седети у
друштвусрпскихвојникаиславитињиховепобеде”.Изја
виојеидасуСрбипренеколиконедељабили„бескућници
без отаџбине и робови”, а сада се, победом српске војске
урату,свеизменило.46Улазаксавезничкеисрпскевојскеу
БанатзаистајебитнопромениостатусСрбауТемишвару.
Одпрогоњених,интернираних,аупоследњојгодинирата
невољнотолерисанихонисусадапосталипуноправнигра
ђаниједненоведржаве.Међутим,Мировнаконференцијау
ПаризудонећеодлукудасеБанатподелиизмеђуРумуније,
МађарскеиКраљевинеСрба,ХрватаиСловенацаидасе
овајград,центарБанатаинекадашњиглавниградСрпске
ВојводинеиСрбикојисууњемуживели,предајуКраљеви
ниРумунијипоетничкомпринципуразграничења.47Већину
уТемишваруутовремечинилисуНемцииМађари,који
каонисрпсконирумунскостановништвонисупитанико
межеледаприпаднупутемплебисцита.Жељаматемишвар
скихСрбадасенађуу заједничкојдржависасвојомбра
ћомнијеудовољено.СрпскавојскаевакуисаћеТемишварса
околином28.јула1919.године.РазграничењеизмеђуКра
љевинеСрба,ХрватаиСловенацаиКраљевинеРумуније
послеПрвогсветскогратаћенатајначинтрајноодредити

45РукописноодељењеМатицесрпскеМ.12.512.
46Савковић,Ј.(19.децембар1918)Сло га,бр.18,Темишвар,стр.1.
47Mitrović,A.(1975)Raz gra ni če nje Ju go sla vi je sa Ma đar skom i Ru mu ni jom 

19191920,NoviSad,InstitutzaizučavanjeistorijeVojvodine,str.261.



49

ЈОВАНА КАСАШ

историјскусудбинуСрбаТемишвараца.Србикојићеостати
уТемишваруприлагођаваћесеновомположајунационалне
мањине.ВеликибројСрба,међутим,напустићеТемишвар
јернећежелетидаживиуРумунији.Коментаришућисеобу
Србакојинисухтелидаостануутуђојдржавинегодасе
ипакнађууКраљевиниСрба,ХрватаиСловенаца,Мирко
Терзић,српскинационалниделатник,писаће:„НамаСрби
маје–јошодЧарнојевића–селидбакаонекишпорт.Ито
јенајбоље.”48

Из во ри:
ВојниАрхив,Београд

РукописноодељењеМатицесрпске,НовиСад
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SELFDETERMINATIONOFTHETIMISOARASERBS
TOJOINTHEKINGDOMOFSERBS,CROATSAND

SLOVENIANS

Abstract

At the end of the FirstWorldWar, as an act of selfdetermination,
nationalcouncilsweresetupontheterritoryoftheAustroHungarian
Empire,inthepartsinhabitedbySerbs.Itcannotbesaidinallcertainty
that the Serbs from Timisoara were nationally conscious, although
theydidexpresstheirwishtojointheircompatriots.Duetothelong
standingHungarizationandGermanization,theymostlycommunicated
inHungarian,theydidnotcarrySerbianemblems,andtherewerenot
anynewspaperswritteninSerbianinTimisoara.TheSerbspresentin
theCouncil,influentialcitizensofTimisoaraandnationalactiviststook
pains tochangesuchstateofaffairs. Inresponseto thecallfromthe
People’sBoardinNoviSad,Timisoaraalsosenttheirrepresentatives
totheGreatPeoples’AssemblyinNoviSad.ThesessionoftheGreat
Peoples’Assembly held onNovember 25, 1918was to represent an
exceptional historical act bywhich the regions ofBanat,Bačka and
Baranjawere to unitewith the futureState of theSerbs,Croats and
Slovenians.Timisoara, as part of theBanat region,was also to join
the new state as the territory conquered by theSerbian army,where
theSerbianpopulationexpressedthewishforit.However,thePeace
ConferenceinPariswastogivethiscity,alongwiththeSerbswholived

init,overtotheKingdomofRomania.

Key words: Timisoara, November 1918, the Great People’s  
Assembly in Novi Sad, the Serbian People’s Council in Timisoara, self 
determination, unification with the Kingdom of Serbs, Croats and  

Slovenians


