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Cuvânt înainte

În premieră românească se înfăŃişează o încercare de sinteză istorică asupra minorităŃii
sârbe din România, ieşită de sub pana unui cunoscut istoric sârb.

Specialist de notoritate al istoriei diasporei sârbeşti, dr. Ljubivoje Cerović se apleacă de
această dată asupra realităŃii istorice a conaŃionalilor sârbi din nemijlocita vecinătate. Banatul şi
mai larg spaŃiul carpato-dunărean.

Cu discernământ stiinŃific şi extrem de bine documentat din literatura istoriografică (sârbă,
maghiară, germană, română) autorul reuşeşte să redea o imagine convingătoare şi ştiinŃifică a
episoadelor prezenŃei sârbilor în aceste spaŃii mărginaşe ale trăirii naŃionale. Din scrisul lui
Cerović reiese deplina integrare a sârbilor din zonele periferice la importantele momente ale
înălŃării identităŃii lor naŃionale: migraŃiunile primordiale la cumpăna antichităŃii şi a evului mediu
bizantin; primirea creştinismului în rit greco-răsăritean şi misiunea de civilizare creştină a
sfântului ocrotitor al sârbilor, Sava, la Dunărea de mijloc, în sudul Banatului, unde a ctitorit
mănăstiri ce până azi îi cinstesc numele şi fapta.

Cu obiectivitate cărturărească dar şi spirit de deschidere faŃă de aportul cultural al
popoarelor din spaŃiul de convieŃuire al Europei de mijloc şi de sud-est, autorul nostru evocă,
introducând în circulaŃie surse din valoroasa bibliotecă de la Novi-Sad a Maticei Srpska, viaŃa
Bisericii în perigrinările din secolul XIII-XVIII şi importantele mutaŃii de civilizaŃie şi mentalitate
intervenite prin înscăunarea Habsburgilor, din veacurile XVIII-XIX. Episoade cunoscute ale
istoriei comune a popoarelor din spaŃiul bănăŃean (reformele camerale, graniŃa militară, problema
ierarhiei ortodoxe şi a Congresului confesional de la Timişoara din 1790) sunt de asemenea
abordate în manieră ştiinŃifică şi în respectul izvoarelor, echilibrat şi ponderat, cu simŃul
deschiderii faŃă de aportul cosmopolit al celor care au vieŃuit odată în spaŃiul nostru lăsându-şi
amprentele asupra ctitoriei de civilizaŃie comună şi nouă identitate de Europă centrală a
Banatului.

Un aport generos de informaŃie îmbogăŃeşte peisajul vieŃii politice a naŃionalităŃilor din
veacul a XIX-lea, al politicii învăŃământului şi şcolii confesionale, problematica Războiului
Mondial şi aplicarea principiului autodeterminării în anii 1918-1920.

Noi date întregesc şi imaginea prezenŃei sârbilor pe scena istoriei României, în perioada
1919-1995.

În concluzie, avem în faŃă o izbutită carte despre istoria sârbilor; cu atât mai mult cu cât ea
face importante servicii şi idealului de vieŃuire comună, în pace, deplină înŃelegere şi preŃuire a
creaŃiei spiritului uman.

Prof. univ. dr. Miodrag Milin
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EVUL MEDIU TIMPURIU

Slavii, strămoşii sârbilor, au început să se aşeze pe teritoriul României de azi în evul mediu
timpuriu, fie izolat, fie împreună cu avarii.

Înainte de venirea slavilor, aici trăiau de veacuri dacii care sunt pomeniŃi în secolul al IV-
lea î.e.n. Două secole mai târziu aici a luat fiinŃă o uniune tribală care a atins apogeul în timpul lui
Burebista (71-44 î.e.n.). Pe atunci teritoriul Daciei se întindea de la Tisa şi Dunăre până la Nistru,
din Balcani până la CarpaŃii de Nord. După Burebista, în anul 44 î.e.n. uniunea tribală a dacilor s-
a destrămat.

După mai multe expediŃii nereuşite, la finele secolului întâi şi la începutul celui de-al
doilea, pe vremea împăratului Traian, legiunile romane i-au învins pe daci, în anul 107 însă
aceştia, în frunte cu Decebal, au opus o rezistenŃă dârză. Atunci romanii au cucerit Dacia. Banatul
în întregime, partea de sud a Crişanei şi Ardealul s-au aflat în cadrul Daciei Superioare. Romanii
au colonizat în Dacia o populaŃie masivă de pe cuprinsul vastului imperiu, ceea ce a dus la
romanizarea rapidă a Daciei.

Sub presiunea triburilor germanice, în frunte cu goŃii, romanii au părăsit Dacia în anul 271,
retrăgându-se pe malul drept al Dunării. GoŃii părăsesc şi ei Dacia iar în anul 375 cei ce pun
stăpânire pe acest spaŃiu sunt hunii, care au invadat câmpia panonică venind din stepele asiatice.
Perioada de glorie au atins-o când în fruntea lor se afla Atila. După moartea acestuia, în anul 453,
uniunea tribală a hunilor se destramă iar Ńinuturile Banatului, Crişanei şi Ardealului sunt cucerite
de gepizii germanici. Pentru că longobarzii au pornit curând spre Italia de Nord, avarii au pus
stăpânire pe Câmpia Panonică. După mai bine de două secole de stăpânire a Câmpiei Panonice, în
bătălia lor cu francii (791-796), avarii sunt învinşi, ceea ce duce la destrămarea uniunii  tribale.

În ceea ce priveşte venirea slavilor pe teritoriul României de azi, trebuie spus că ea a avut
loc încă înainte de venirea avarilor. Fie că au venit împreună cu hunii ori cu gepizii, fie că au
venit singuri, slavii au început să populeze Ńinuturile menŃionate pe la finele secolului al V-lea.

Descoperirile arheologice de pe cuprinsul Cehiei, Moraviei şi din Ńinuturile de dincolo de
CarpaŃi precum şi cele din Valahia şi Moldova, ne dau indicii despre migraŃiile slavilor din
Europa Centrală înspre Dunăre. Descoperirile arheologice stau mărturie şi despre migraŃiile
dinspre Ucraina spre Dunăre, până la PorŃile de Fier. Acest Ńinut a fost locuit, până în perioada
indicată, de către dacii romanizaŃi. În acest mod, începând cu veacul al VI-lea, Ńinuturile Dunării
de Jos erau locuite de o populaŃie amestecată - slavi şi daci.

Potrivit spuselor mai multor savanŃi, cum ar fi ðorñe Sp. Radojčić, Konstantin Jireček,
Boško Strika şi alŃii, strămoşii sârbilor au locuit în Ńinutul Boichia (Bojka), dincolo de CarpaŃi, pe
teritoriul de azi al Ucrainei. De aici încep în secolul al VI-lea să migreze spre Peninsula
Balcanică, pe văile râului Tisa, peste Criş, Bega şi Timiş. Până la colonizarea ungurilor şi a
mişcării românilor spre Mureş, din Boichia, adică Ńinutul triburilor ruseşti, până în Ńinuturile
balcanice se întindea un lanŃ etnic neîntrerupt alcătuit din sârbi. După migraŃie, o parte dintre
sârbi au rămas în Ńinuturile de baştină, Boichia, care în evul mediu era denumită łara sârbească,
ucrainienii denumind-o astăzi łara Sribna.

Mai sunt amintiŃi şi severii sau severienii pe care istoricul ceh Niederle îi situează între
Timiş şi Cerna. Acest savant  a ajuns la concluzia că ei erau o parte a marelui trib cu acelaşi nume
şi care în secolul al VII-lea a trecut Dunărea şi s-a stabilit în Moesia, pe teritoriul Serbiei de azi.
De la ei au rămas unele toponimice cum ar fi judeŃul Severin sau oraşul Turnu Severin.

Izvoarele france de la începutul secolului al IX-lea pomenesc că “în Dacia pe Dunăre
trăieşte tribul slav al abodriŃilor ”. Pavel Iosef Schafarik, în lucrarea sa AntichităŃi slave afirmă
că aceştia trăiau în Ńinuturile de lângă Mureş şi dă ca exemplu unele toponime - râul Bodrog,
afluent al Mureşului, şi localitatea cu acelaşi nume. Konstantin Jireček în lucrarea sa Istoria sâr-
bilor ajunge la concluzia că e vorba despre un trib slav, obodriŃi sau bodriŃi, care şi-a lăsat
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numele în mai multe locuri ale Pustei Panonice în drumul lui spre nord-vest, spre Cehia şi
Germania, până spre avalul râului Elba.

După retragerea avarilor, în anul 803, teritoriul Banatului şi al Crişanei a fost ocupat de
bulgari, conduşi de hanul Crum. łinutul la sud de Mureş şi până la Vidin,  pe Dunăre, era stăpânit
de cneazul Glad, iar la nord de Mureş, spre Criş, se întindea cnezatul lui Menumorut.

Spre sfârşitul secolului al IX-lea în Câmpia Panonică vin ungurii, un popor de origine
mongolă. Aceştia “preiau” de la slavii înfrânŃi modul de viaŃă şi multe obiceiuri, amestecându-se
cu ei, însă impunându-le limba şi stăpânirea. Creştinismul a fost acceptat de căpetenia
maghiarilor Gheza. Fiul său, István I i-a convertit pe unguri la creştinism iar papa i-a conferit
acestuia în anul 1001, titlul de rege apostolic. Bulgarii din Banat şi Crişana au acceptat puterea
supremă a ungurilor. Anume, spre sfârşitul secolului al X-lea Ńinutul cuprins între râurile Criş la
nord, Tisa spre vest, Dunăre la sud până la PorŃile de Fier şi Cerna era sub stăpânirea cneazului
Ahtum. Acesta, recunoscând puterea supremă maghiară, s-a bucurat de o largă autonomie. Din
punct de vedere duhovnicesc, el s-a bazat pe propovăduitorii bizantini. Sub influenŃa lor, în jurul
anului 970, a ctitorit aproape de capitala sa Morisena o mănăstire cu acelaşi nume, în care slujba
religioasă era oficiată după canoanele greceşti.

Totuşi, regele István I se elibera cu greu de influenŃa bisericii “greceşti”. În aceeaşi
perioadă populaŃia pravoslavnică sârbă beneficia de mari libertăŃi religioase. Însuşi papa Silvestru
l-a atenŃionat pe István I exprimându-şi stupefacŃia că pe teritoriul regatului său există, alături de
nouă mănăstiri “greceşti”, doar una “latină”. Această atenŃionare a papei a fost un imbold pentru
regele István I pentru a converti populaŃia pravoslavnică din Banat şi Crişana la “dreapta
credinŃă”. Realizarea acestei intenŃii a căzut în sarcina episcopului Gherard. Partea militară a
întreprinderii i-a fost încredinŃată rudei sale, Csanad, care, în anul 1003, i-a alungat pe călugării
“greceşti” şi a adus călugări “latini” la Morisena. În vecinătatea mănăstirii, el a ridicat şi un
bastion numit Cenad. Mănăstirea Morisena a devenit centru de convertire a populaŃiei pravo-
slavnice, mai ales după schisma bisericească din anul 1054.

Confruntări şi mai aprige între propovăduitorii canoanelor “grecesc” şi  “latin” s-au
manifestat după schisma din anul 1054 când biserica creştină s-a divizat în ortodoxă şi catolică.
PopulaŃia sârbească şi-a însuşit credinŃa ortodoxă iar cea maghiară - catolică. Din această
perioadă datează întărirea legăturilor în interiorul populaŃiei sârbe din Panonia şi Balcani. În lupta
pentru enoriaşi, centrul confruntărilor a devenit Banatul. Pe lângă acest fapt, trebuie menŃionat că
populaŃia sârbă din Banat s-a opus şi introducerii sistemului judeŃelor, opunându-i sistemul
propriu de organizare, cel care fiinŃa şi la conaŃionalii lor din Peninsula Balcanică.

Începând din secolul al XI-lea sârbii sunt prezenŃi şi în viaŃa politică a Ungariei. MagnaŃii
sârbi au participat în mai multe rânduri la luptele dinastice dintre pretendenŃii la tronul Ungariei.
InfluenŃa sârbilor a fost mare pe timpul domniei regelui Gheza al II-lea (1141-1161), fiul regelui
Bela al II-lea (1131-1141). Atunci, în numele regelui minor, Ungaria a fost guvernată de Beloš, în
calitatea sa de regent. Acesta era frate al mamei regelui, Jelena  şi fiu al jupanului de Raška, Uroš
I.

Uroš I era din rândul domnitorilor de Raška în perioada dinaintea apariŃiei dinastiei Ne-
manjić. Până la Stefan Nemanjić, întemeietorul celei mai importante dinastii sârbe, în Raška şi
Zeta au domnit aproape o jumătate de mileniu,  familii sârbe. În drumul lor spre obŃinerea
independenŃei statale, acestea au avut de înfruntat multe războaie cu BizanŃul, Bulgaria şi
Ungaria.

În timpul domniei regelui Bodin, jupan al Raškăi a fost numit Vukan, unul dintre curtenii
regelui de Zeta. Lui i-a urmat Uroš I, care a încheiat o alianŃă cu Ungaria în lupta sa împotriva
BizanŃului. Ca o confirmare a acestei alianŃe are loc căsătoria lui Bela al II-lea cu Jelena, fiică a
lui Uroš I. AlianŃa a continuat şi în timpul domniei marelui jupan Uroš al II-lea (1146-1155), fiul
lui Uroš I.
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La începuturile domniei lui Gheza al II-lea, Beloš, fratele marelui jupan sârb Uroš I este
numit ban, iar în anul 1146 devine regent, ceea ce în Ungaria, după rege, era cea mai înaltă
dregătorie. El a organizat în oraşul Arad o întâlnire a tuturor magnaŃilor din Ungaria.

După moartea lui Gheza al II-lea, în anul 1161, împăratul bizantin Manoil Comnen a
încercat cu toate mijloacele să aducă pe tronul Ungariei un candidat de-al său. Nereuşindu-i
“întreprinderea”, s-a ridicat la arme, începând un război cu Ungaria, din care a ieşit învingător în
1167. Deşi a extins teritoriile sale, nu a reuşit să-şi impună candidatul la tronul Ungariei. Acest
lucru i-a reuşit abia în anul 1173 când pe tronul Ungariei urcă fiul lui Gheza al II-lea, Bela al III-
lea, cunoscut sub numele de Alexie, care a fost educat la curtea bizantină. S-a realizat o pace de
scurtă durată la graniŃa bizantino-maghiară, pace care a fost întreruptă după moartea lui Manoil
Comnen, în anul 1180. Atunci Bela al III-lea a recuperat teritoriile pe care le luase Ungariei
Manoil Comnen. Acelaşi Bela al III-lea a încheiat o înŃelegere cu marele jupan sârb Stefan
Nemanja, înŃelegere care viza lupta comună împotriva BizanŃului slăbit.

Cu toate acestea, Bela al III-lea a fost cel care a schimbat din temelii poziŃia faŃă de
populaŃia pravoslavnică sârbească din Banat şi din Ńinuturile de pe Mureş. El a adus în aceste părŃi
membri ai Ordinului Teutonic al IoaniŃilor, pentru ca aceştia să-i convertească pe sârbii
pravoslavnici, “cu mila sau cu sila”,  la catolicism. Dar această acŃiune nu a reuşit.

*
Sârbii de pe teritoriul de azi al României sunt păstrători ai bogatelor tradiŃii nemanide. În

epoca lui Stefan Nemanja s-au pus bazele statului naŃional sârb care, în acea perioadă, a atins
ascensiunea maximă în existenŃa sa istorică. Realizarea autocefalităŃii Bisericii Ortodexe Sârbe a
facilitat înfiriparea unităŃii spirituale a poporului sârb în toate Ńinuturile în care acesta trăia.
Atunci când au pierdut împărăŃia, căzând sub stăpânire turcească, când au început migraŃiile spre
Câmpia Panonică, părăsind pentru totdeauna vatra strămoşească, sârbii au luat cu ei în noile
Ńinuturi şi bogatele realizări ale culturii din perioada lui Nemanja.

În timpul domniei dinastiei Nemanjić (1168-1371) statul sârb a cunoscut un mare avînt
politic, cultural şi economic, dar şi ca putere militară, devenind cel mai puternic stat în sud-estul
Europei.

ÎnŃelegând cât de important este rolul bisericii în întărirea statului feudal şi a puterii
centralizate, Nemanja a fost cel care a ajutat cu mărinimie biserica. În acest scop el dona
pământuri şi nobililor care îl susŃineau. Toate acestea au dus la grăbirea procesului de feudalizare
în Raška.

Pentru anihilarea oricărei încercări de periclitare a puterii centrale, Nemanja nu făcea
compromisuri. Acest fapt a ieşit la iveală în mod evident când în Raška au apărut ereticii
bogumili, a căror învăŃătură era îndreptată împotriva întăririi puterii centrale şi a unei biserici
puternice. Bogomilii au fost izgoniŃi de pe teritoriul Raškăi, cei mai mulŃi dintre ei în Bosnia, şi în
acest fel a fost zădărnicită influenŃa lor.

Pentru schimbările vizionare survenite în ceea ce priveşte statutul statului şi a bisericii
sârbe, cele mai mari merite le are Sava Nemanjić, cel dintâi arhiepiscop sârb.

Pe numele său de Rastko, mezinul lui Stefan Nemanja pleacă, în anul 1192 (avea pe atunci
optesprezece ani) în Sveta Gora (Atos) unde se călugăreşte sub numele de Sava. După ce se
călugăreşte şi Stefan Nemanja, fiul său Sava îl aduce şi pe el la Atos.

Sava Nemanjić va reveni în Serbia în anul 1207 începându-şi importanta activitate politică
şi diplomatică, materializată şi prin împăcarea fraŃilor săi învrăjbiŃi Vukan şi Stefan. De atunci
participă activ la viaŃa politică a Serbiei, sprijinind orientarea centralistă a fratelui său Stefan.
Pentru a obŃine autocefalitatea Bisericii Ortodoxe Sârbe, Sava călătoreşte în Niceea, unde
patriarhul ecumenic Manoil Haritopulos îi conferă titlul de arhiepiscop, iar Bisericii Ortodoxe
Sârbe autocefalitatea. S-au întâmplat acestea în anul 1219. După întoarcerea sa în Ńară, Sava se
dedică muncii de organizare a Bisericii Ortodoxe Sârbe. Ca reşedinŃă şi-a ales mănăstirea Žiča,
ctitorită de Stefan Întâistătătorul (Prvovenčani).
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După obŃinerea autocefalităŃii Bisericii Ortodoxe Sârbe, în strădania sa de a uni poporul
sârb, arhiepiscopul Sava întreprinde acŃiuni de întărire a ortodoxiei în Ńinuturile panonice, adică
pe teritoriul Ungariei. Până în acel moment pe sârbii de acolo îi uneau cu Ńara mamă doar firele
ortodoxiei lui Chiril şi Metodiu. Socotind că momentul este prielnic, Sava îi scrie în anul 1120 o
scrisoare regelui maghiar. SituaŃia internă din Ungaria era prielnică unei asemenea misiuni.
Tratativele dintre arhiepiscopul Sava şi regele Ungariei Andraş al II-lea s-au încheiat cu succes.

Instalarea unor relaŃii de bună vecinătate între Serbia şi Ungaria, în condiŃiile întăririi
statalităŃii sârbe şi a autocefalităŃii bisericii, s-au reflectat favorabil şi asupra poziŃiei populaŃiei
sârbe din Ungaria. A început făurirea bisericii unice ortodoxe sârbe pe principiile saviene.

Angajarea diplomatică a lui Sava Nemanjić a facilitat şi ctitorirea mănăstirilor ortodoxe
sârbe din sudul Ungariei. Cu ajutorul său în jurul anului 1225 au fost ridicate patru mănăstiri la
nord de Dunăre. Pe malul stâng al râului Nera ia fiinŃă mănăstirea ZlatiŃa. Sava Nemanjić îi
dăruieşte proprietăŃi şi numeşte un prim egumen, pe Ioanichie. ZlatiŃa devine metoc al mănăstirii
Žiča. Nu departe de vărsarea Nerei în Dunăre, Sava a ctitorit mănăstirea Baziaş, iar aproape de
oraşul VârşeŃ a fost renovată mănăstirea Mesić, unde au venit călugări din mănăstirea Hilandar, în
frunte cu ieromonahul Arsenije Bogdanović Sremac, viitor arhiepiscop sârb, urmaş al lui Sava
Nemanjić.

Din punct de vedere strategic, arhiepiscopul Sava Nemanjić s-a orientat ca mănăstirile din
afara Serbiei să fie înfiinŃate în Ńinuturi cu o mai mare concentrare a populaŃiei sârbeşti.
Mănăstirile trebuiau să fie şi focare de cultură dar şi centre de apărare împotriva deznaŃionalizării
însă aveau, desigur, şi misiunea de a răspândi şi întări ortodoxia sârbă.

După moartea arhiepiscopului Sava Nemanjić (1235), timp de peste un secol urmează
consolidarea şi extinderea statului feudal ortodox sârb. În timpul domniei lui Stefan Dečanski a
ajuns să fie cea mai puternică Ńară din Peninsula Balcanică. De pe tron l-a înlăturat fiul Stefan
Dušan.

Stefan Dušan a fost cel ce a materializat tendinŃele de expansiune ale nobilimii sârbe pentru
ca statul sârb să atingă gloria şi puterea deŃinute de BizanŃ. Într-un răstimp de un sfert de secol a
format un imperiu care a reprezentat din punct de vedere politic, economic şi cultural, culmea
puterii statului medieval sârb.

Statul lui Dušan, care cuprindea mai mult de jumătate a Peninsulei Balcanice, avea ieşire la
trei mări. Era populat de diferite popoare, ceea ce l-a determinat să ia măsuri pentru a da un nou
statut Serbiei. În acest sens, după cucerirea Serului, în anul 1345 el se proclamă împărat. În anul
următor, 1346, arhiepiscopul Ioanichie a fost înălŃat la rang de patriarh şi acesta l-a încoronat, la
16 aprilie 1346, la Skopije, ca împărat al sârbilor şi grecilor. În acelaşi timp fiul său, Uroš, era
proclamat rege.

În contextul acestor măsuri Ńarul Dušan a decis să emită un codex, o lege valabilă pentru
toată împărăŃia. Astfel s-a născut, în anul 1349, Dušanov Zakonik (Codicele lui Dušan) care a fost
completat în anul 1353. Este cel mai important  document juridic al feudalismului dezvoltat sârb.

Din momentul în care au cucerit primul punct în Peninsula Balcanică, Galipolje, în anul
1352, turcii deveniseră marele pericol pentru soarta popoarelor din această parte a Europei. łarul
Dušan a fost primul care şi-a dat seama de acest lucru şi a luat măsuri ca pericolul turcesc să fie
înlăturat la timp. De aceea a şi solicitat papei să fie investit cu rangul de “căpitan” al armatei
creştine, care armată i-ar izgoni pe turci în Asia. Planul nu s-a realizat pentru că Dušan a decedat
surprinzător în anul 1355.

În aceeaşi perioadă Turcia se pregătea pentru noi cuceriri. În anul 1365 sultanul Murat I şi-
a mutat capitala din Bursa (Asia Mică) în Europa, la Adrianopol. SimŃindu-se suficient de
puternici, fără ajutorul celorlalŃi nobili sârbi, cei din viŃa Mrnjavčević şi Dejanović atacară
Adrianopolul în anul 1371. ExpediŃia lor, insuficient de bine organizată, s-a terminat catastrofal
prin bătălia pierdută la Cernomen, pe râul Marica. În această bătălie au pierit ambii fraŃi
Mrnjavčević iar la trei luni după bătălia de pe râul Marica a murit şi Ńarul Stefan Uroš. ÎmpărăŃia
sârbă înceta practic să mai existe. Începuse o perioadă de luptă pentru supravieŃuire a poporului
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sârb. IniŃial din Macedonia, iar mai apoi şi din alte părŃi ale împărăŃiei, a început migrarea
nobilimii şi a poporului către nord, spre Câmpia Panonică, migraŃie care a durat aproape cinci
secole.

*
Cucerirea de către turci a Ńărilor sârbeşti a declanşat mari migraŃii ale  populaŃiei spre

Câmpia Panonică. Ele au cuprins şi aristocraŃia. Membri ai dinastiilor Mrnjavčević, Lazarević şi
Branković, la chemarea regilor unguri, trec în Ńinuturi panonice pentru a întări apărarea Regatului
Ungariei.  Aici regii maghiari le dăruiesc posesiuni întinse pe care se stabileşte populaŃia sârbă
refugiată.

Printre primii care au venit în Câmpia Panonică a fost şi Dimitar Mrnjav čević. La
chemarea regelui Zsigmond (Sigismond) el venise în Ungaria în anul 1404. Primise aici Ńinutul
Vilagosvar (Şiria), la nord de oraşul Arad, în judeŃul Zarand. Pentru reuşita sa diplomatică la
curtea turcească a fost investit mare jupan al judeŃului Zarand. Dimitar aparŃinea familiei de
nobili Mrnjavčević,  care este menŃionată încă de pe vremea lui Stefan Dušan.

      Intre timp, datorită faptelor sale de vitejie în lupta su turcii, primul fiu a lui Vukašin,
regele Marko Kraljević, cunoscutul Kraljević (“PrinŃişorul”) Marko, a devenit unul din cele mai
îndrăgite personaje din poezia populară sârbă. El este idealizat ca model de vitejie, eroism, cinste,
apărător al poporului împotriva oprimării şi violenŃei turceşti.

După ce s-a eliberat de vazalitatea faŃă de sultanul turc, Stefan Lazarević deveni în 1402
despot “unic domn al Ńării sârbeşti şi al Ńinuturilor Dunărene”. Despotul Stefan era fiul cneazului
Lazar Hrebeljanović, cel ridicat în tron împărătesc de către tradiŃia populară.

Prin anii 80 ai veacului al XIV-lea acŃiunile cneazului Lazar erau îndreptate spre unificarea
poporului sârb şi organizarea acestuia pentru confruntarea decisivă cu turcii, care făceau dese
incursiuni în Ńările sârbeşti la nord de muntele  Šara. Într-una din aceste confruntări, în anul 1386,
la Pločnik, lângă Niš, cneazul Lazar îi invinge pe turci.

Chemării lui Lazar pentru lupta împotriva turcilor i-au răspuns favorabil regele Tvrtko I
Kotromanić şi Vuk Branković, cel ce stăpânea Ńinutul în care avea să se desfăşoare Bătălia de pe
Kosovo Polje (Câmpia Mierlei) în anul 1389.

Bătălia hotărâtoare avu loc în data de 15(28) iunie 1389 (în ziua de Vidovdan) pe Câmpia
Mierlei (Kosovo Polje), nu departe de oraşul Priština. Partea centrală a armatei sârbe îl avea în
frunte pe cneazul Lazar Hrebeljanović. Flancul drept era condus de Vuk Branković, iar cel stâng
de Vlatko Vuković, un voievod al regelui Tvrtko. Sultanul Murat I se afla în fruntea armatei
turceşti, a cărei flanc stâng, respectiv drept erau conduse de fii acestuia - Baiazid şi Jakub.

În cursul bătăliei crâncene, cu o armată turcească mult mai numeroasă, pieiră amândoi
conducătorii de oşti, cneazul Lazar şi sultanul Murat. Sultanul Murat a fost ucis de nobilul sârb
Miloš Obilić care, alături de Kraljević Marko, avea să devină cel mai mare erou al poeziei epice
populare sârbeşti.

În perioada de după bătălia de pe Câmpia Mierlei (Kosovo Polje), Serbia, de acum în relaŃii
de vazalitate faŃă de Turcia, era condusă, în numele minorului Stefan Lazarević, de principesa
Milica. În poeziile populare este denumită Ńarină. După bătălia de la Câmpia Mierlei ea a încheiat
pacea cu turcii. Conducea Serbia şi tempera în mod inteligent neînŃelegerile dintre fii săi Stefan şi
Vuk. A ctitorit mănăstirea Ljubostinja (Liubostinia) unde s-a călugărit, devenind călugăriŃa
Evghenija, şi unde a şi murit.

Luând în primire dregătoria de cneaz, vazal fiind, Stefan Lazarević participă la luptele duse
de sultanul Baiazid. În această calitate, la numai 18 ani, participă la lupta de la Rovine în anul
1395 unde voievodul Mircea i-a învins pe turci. În anul următor, adică în 1396, Stefan Lazarević
era în armata lui Baiazid, armată care l-a învins pe regele ungar Zsigmond. Drept răsplată pentru
participarea sa în războaie, a primit o bună parte din Ńara lui Vuk Branković. După înfrângerea
suferită de turci în bătălia de la Angora în 1402, Stefan Lazarević vizitează Constantinopolul
unde împăratul Manoil Paleologul îi conferă titlul de despot. De acum, după întoarcerea sa în
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Serbia, Stefan Lazarević este hotărât să lupte împotriva turcilor bizuindu-se pe Europa creştină şi
mai ales pe Ungaria. Regele maghiar a acceptat această idee pentru că graniŃele de sud ale
regatului său erau serios ameninŃate de turci.

Pe baza înŃelegerii din 1404 despotul Stefan primeşte de la regele Zsigmond domenii
întinse, cuprinzând Belgradul şi oraşele Šabac, Valjevo, Soko, Golubac. Întreg acest Ńinut era de
importanŃă strategică aparte pentru apărarea Ungariei de turci. Pe lângă cele menŃionate, Stefan a
mai primit domenii în judeŃul Torontal devenind mare jupan, dar şi domenii pe Valea Mureşului.
În provincia Srem a primit oraşele Zemun, Kupinik, Slankamen şi Mitrovica. În interiorul
Ungariei i-au fost date oraşele Satmar, Nagybanya, Felsebanya, Debreczen, precum şi alte
localităŃi în judeŃele Bihor, Sabolcz şi Caraş. În Bosnia i-a fost dată Srebrenica. În acest fel regele
Zsigmond a făcut din Stefan cel mai puternic nobil maghiar, şi totodată, dregător. Ca şi regele
maghiar, despotul Stefan avea un trezorier care se îngrijea de veniturile sale de pe moşiile din
Ungaria. El exercita şi puterea juridică. În scopul executării eficace a treburilor pe domeniile sale,
avea o cancelarie unde scria scrisori şi hrisoave, cum se făcea şi în  cancelaria domnească
maghiară. În judeŃele în care stăpânea, el numea pe jupani şi vicejupani. Majoritatea
funcŃionarilor săi erau sârbi.

Deşi era în relaŃii de vazalitate faŃă de regele Ungariei, despotul Stefan Lazarević era cel
mai important mare dregător din Ńară, având drepturi aproape suverane pe domeniile sale. Era,
însă, obligat să întreŃină o unitate militară numeroasă, egală în toate privinŃele cu cea regală.

Despotul Stefan Lazarević a fost un mare susŃinător al literaturii şi artei. La curtea sa avea
o bibliotecă mare, el însuşi fiind autor al mai multor opere literare, printre care se remarcă Slovo
ljubve (Cuvânt despre iubire), inclusă şi astăzi în cele mai severe antologii de poezie sârbă. A
ctitorit mănăstirea Manasia de pe râul Resava. În timpul domniei lui Stefan Lazarević arta
medievală a cunoscut o perioadă de puternic avânt.

De numele cneazului Lazar şi al lui Stefan Lazarević se leagă şi ctitorirea primelor
mănăstiri româneşti. Îndatorirea aceasta a dus-o la bun sfârşit, în numele cneazului Lazar şi al
fiului său Stefan, ruda lor apropiată Nikodim Grčić (Grcici).

Nikodim Grčić s-a născut la Prilepac, aproape de oraşul Novo Brdo. Cneazul Lazar îl
folosea ca sol la Constantinopol să medieze împăcarea bisericii sârbe cu cea bizantină. Misiunea
şi-o îndeplinea cu succes. Izvoarele istorice spun despre el că a fost “un om de onoare şi simŃitor,
straşnic la carte, şi mai straşnic în înŃelepciune, în vorbă şi răspunsuri”. Mai există şi următoarea
inscripŃie: “În Ńara Ugrovalahă a înfiinŃat două cinstite mănăstiri, cu mare trudă şi
conştiinciozitate”.

Cneazul Lazar l-a trimis pe Nikodim Grčić în Valahia în anul 1374, la voievodul Vladislav
I Vlaicu ca să ridice acolo mănăstiri româneşti. Cu această ocazie s-a şi notat că a trudit “la
ridicarea mănăstirii VodiŃa”, la nord de PorŃile de Fier. Un deceniu mai târziu, în 1384, trudea la
ridicarea mănăstirii Tismana, la nord de VodiŃa, în partea de vest a Valahiei, spre Ardeal. Pentru
construirea celor două mănăstiri Nikodim a beneficiat de însemnate resurse financiare date de
cneazul Lazar, ceea ce se şi confirmă prin hrisoave de danie. Cele două hrisoave au fost întărite,
după moartea cneazului Lazar, de către fiul său, pe atunci cneaz, Stefan Lazarević. Pentru
întreŃinerea mănăstirilor cneazul Lazar Hrebeljanović a donat câteva sate din Serbia de nord-est,
care înainte, până în anul 1378, erau în proprietatea lui Radič Rastislalić, stăpân pe Braničevo.
Nikodim Grčić a ridicat mănăstiri şi în Serbia. Să numim doar mănăstirile Vratna lângă Brza
Palanka şi Manastirica lângă Miroč, spre Dunăre.

Restul vieŃii Nikodim şi l-a petrecut la mănăstirea Tismana. Aici a organizat o şcoală de
copişti care a dat în anul 1405, pentru necesităŃi liturgice, Tetraevangheliarul. A fost un mare
luptător pentru ocrotirea populaŃiei ortodoxe din Ardeal în faŃa pericolului catolicizării care era în
toi la sfârşitul veacului al XIV-lea şi începutul secolului al XV-lea. Clerul catolic l-a prigonit -
din această cauză - şase ani întregi. În ciuda prigoanelor, a reuşit să-l determine pe regele maghiar
Sigismund să-i acorde dreptul de patronat bisericesc şi în obştile bisericeşti ortodoxe care erau
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subordonate puterii sale politice. După cele obŃinute de Sava Nemanjić, acestea au fost primele
privilegii obŃinute de sârbi de la regele maghiar.

Spre finele vieŃii sale despotul Stefan a convenit cu regele maghiar Sigismund statutul
moştenirii dregătoriei de despot şi a întărit relaŃiile de vazalitate faŃă de Ungaria, prin ConvenŃia
de la Tata din 1426. Ca urmaş a lui Stefan Lazarević la tronul de despot este recunoscut ðurañ
Branković.

După moartea lui Stefan Lazarević în anul 1427 pe tronul de despot sârb urcă ðurañ
Branković, primind din partea regelui Ungariei titlul de despot precum şi domenii întinse.

Ultima mare dinastie medievală sârbă, Brankovicii, îşi poartă numele de la întemeietorul ei,
Branko Mladenović. Prin activitatea sa politică, militară şi spirituală ca şi prin relaŃiile de rudenie
cu familii de împăraŃi, regi şi nobili, în cele două secole şi jumătate cât a durat, această dinastie
şi-a lăsat amprenta asupra ultimelor două decenii de existenŃă a statului sârb medieval şi a început
istoria sârbilor în Ungaria, după căderea despotatului în fruntea căruia se aflase.

Despotul ðurañ Branković a moştenit în anul 1427 domeniile unchiului său Stefan
Lazarević. A mai primit şi domenii noi în judeŃele Szolnok, Bodrog şi Zarand, precum şi oraşele
Tokay şi Bereg. Regelui maghiar i-a restituit Belgradul şi în anul 1430 şi-a construit o capitală
nouă - Smederevo. Domeniile din Ungaria le conducea din palatul său de la Buda.

După moartea regelui Sigismund, noul rege Albert îi dăruieşte în anul 1440 oraşul Vilagoş
şi în jur de 100 de sate. De asemenea, mai primeşte cetatea Munkacs şi îşi măreşte domeniile din
judeŃele Timiş şi Caraş. A mai primit în stăpânire oraşele Bečej şi Vršac (VârşeŃ).

Pe domeniile sale strămuta sârbi. Astfel, în anul 1435 îl aduce pe marele său demnitar
Radič Postupović, dându-i domenii în judeŃul Timiş cu sediul la Sarud, iar în anul 1440 îi
dăruieşte protovestiarului Bogdan domenii în judeŃul Kovin. În judeŃul Torontal îi aduce în anul
1450 pe înalŃii săi funcŃionari ðurañ Dezenit şi Jug. Ca vicejupan al judeŃului Torontal îl numeşte
pe Vladislav în anul 1451, iar în anul 1452 pe Vratko îl numeşte castelan la Vilagoş.

În toată perioada domniei sale Branković a luptat ferm împotriva catolicizării populaŃiei
sârbe din Ungaria. În ciuda promisiunilor regelui Ungariei Andras al II-lea, făcute arhiepiscopului
sârb Sava Nemanjić, că vor fi respectate sentimentele religioase ale sârbilor ortodocşi, chiar din
prima jumătate a secolului al XIII-lea au fost reînnoite presiunile bisericii catolice asupra sârbilor
pentru a-i determina să renege ortodoxia şi să accepte catolicismul. Aşa, de pildă, regele Bela al
IV-lea îl roagă în anul 1238 pe Papa să-i trimită un episcop care să-i convertească pe sârbii din
Banatul de Severin “în rit latin şi spre supuşenie faŃă de biserica romană”.

La sinodul episcopilor Ungariei care a avut loc la Pojon (Bratislava) în anul 1309, preoŃii
latini sunt atenŃionaŃi să “insiste ca fetele catolice să nu se căsătorească cu ereticii paterani, catari,
schizmatici sau alŃi duşmani ai credinŃei catolice, mai ales nu cu ruteni, bulgari, sârbi şi lituanieni
care rămân în rătăcire”.

Pentru convertirea populaŃiei ortodoxe sârbe din Banat de o mare importanŃă trebuia să fie
acŃiunea care a avut loc în 1366 în Ńinuturile Lipovei şi Timişoarei. Acolo, la ordinul regelui Lajos
cel Mare, franciscanii i-au obligat pe sârbi să renege credinŃa “schizmatică” şi s-o accepte pe cea
catolică. PreoŃii ortodocşi care au refuzat să treacă la catolicism, au fost, din porunca regelui,
arestaŃi, iar cei care propovăduiau mai departe “schisma” au fost ameninŃaŃi cu expulzarea din
Ńară. Curând, în locul preoŃilor ortodocşi expulzaŃi, sunt aduşi din DalmaŃia “glagolieni” care vor
oficia pentru sârbi slujbe în limba sârbă, dar respectând dogma catolică.

Despre nereuşita acestui mod de catolicizare stă mărturie un înscris din acea vreme în care
se spune că sârbii din Lipova şi Timişoara erau atât de încrîncenaŃi în credinŃa lor încât, imediat
după ce au trecut la catolicism, se răsculaseră şi “se întoarseră la rătăcirile lor anterioare şi
deveniră şi mai răi decât au fost”.

AcŃiunea de catolicizare a sârbilor a avut loc şi în Ńinutul Cenadului care reprezenta coloana
vertebrală a ortodoxiei în Ungaria. Pentru a duce la bun sfârşit această acŃiune, au fost însărcinaŃi
franciscanii din Bosnia. Deşi au reuşit să convertească o parte din sârbii ortodocşi la credinŃa
catolică, rezultatele au fost de scurtă durată.
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La începutul secolului al XV-lea a fost diminuată presiunea bisericii catolice şi a tronului
maghiar asupra populaŃiei ortodoxe. Acum politicii agresive a bisericii catolice asupra populaŃiei
sârbe ortodoxe îi luă locul toleranŃa religioasă. Cauza acestei schimbări era penetrarea turcească
în Peninsula Balcanică, interesele creştinismului în Câmpia Panonică fiind serios ameninŃate.
Cancelaria maghiară vedea rezolvarea acestei situaŃii în formarea unui bastion de apărare în
Ńinuturile de sud ale regatului. Pentru a reuşi acest lucru, regele Sigismund adresă chemarea către
nobilimea sârbă să populeze, împreună cu populaŃia sârbă, Ńinuturile pustiite. DespoŃilor sârbi şi
celorlalŃi nobili li s-a permis să-şi stăpânească, aproape suveran, noile domenii, ba chiar să
limiteze şi drepturile episcopilor catolici. Dreptul său de patronaj asupra bisericii regele
Sigismund l-a transferat asupra unor comunităŃi ortodoxe sârbe aflate sub stăpânirea sa.

În ciuda acestei poziŃii generale a cancelariei domneşti maghiare, biserica catolică nu
renunŃa la opŃiunea sa strategică de bază să convertească populaŃia ortodoxă sârbă. Franciscanul
italian Iacov de Marki a vizitat, la invitaŃia regelui Sigismund, curtea regelui maghiar în anul
1435. Cauza acestei prezenŃe era participarea la un conclav cu reprezentanŃii husiŃilor cehi, care
începuseră să se întărească în Ungaria ameninŃând cu crearea unei alianŃe cu populaŃia ortodoxă
sârbă. Aceeşi cauză stă şi la originea invitaŃiei pe care i-au adresat-o, în anul 1436,  episcopul de
Ardeal Gheorghie şi  vicarul general de Timişoara, Albert.

Cel mai înverşunat duşman al ortodoxiei a fost Ivan Kapistrano, franciscan italian şi
misionar catolic. Chemării sale la luptă pentru convertirea “necredincioşilor” i-a răspuns
afirmativ mai întâi capitulul de Arad care îl rugă pe Kapistrano să-l ajute “pentru că ortodocşii s-
au înmulŃit aici foarte mult”. Aceasta, ca şi celelalte acŃiuni de catolicizare a sârbilor în veacul al
XV-lea,  se încheie fără rezultatele scontate.

Pe de o parte biserica ortodoxă sârbă era pregătită pentru apărarea enoriaşilor săi de
încercările bisericii catolice să-i convertească, iar pe de altă parte sârbii erau indispensabili regilor
maghiari pentru apărarea frontierelor de cuceritorii turci. De aceea, în a doua jumătate a secolului
al XV-lea activitatea bisericii catolice în vederea catolicizării populaŃiei ortodoxe sârbe din
Ungaria se diminuează.

Spre finele anilor treizeci ai secolului  XV  încep noile incursiuni ale turcilor în Serbia,
devenind o ameninŃare  pentru despotat. Sultanul Murat al II-lea se puse în fruntea armatei
turceşti care porni în 1439 asupra Serbiei. ðurañ se refugiase, împreună cu familia şi cu nobili
săi, în Ungaria, iar apoi la Dubrovnik. Până în luna iunie 1441 “a căzut” întregul despotat, mai
puŃin Zeta. Reuşind să-şi facă din Ungaria un aliat, după încheierea înŃelegerii de la Szeged,
despotul ðurañ porni, împreună cu ungurii, asupra turcilor. Despotatul sârb este eliberat în 1444,
dar nu a rezistat mult timp în faŃa turcilor. După căderea BizanŃului în 1453 turcii aveau drum
deschis pentru cucerirea Serbiei. După moartea despotului ðurañ, (1456), despotatul sârb cade
sub stăpânire turcească, ceea ce se întâmplă în anul 1459.

În anul 1485 regele Matei Corvin îl invită pe  ðorñe Branković, nepot al lui ðurañ, să
accepte titlul de despot şi să vină în Ungaria. Acesta soseşte la Kupinik împreună cu mama sa,
Anghelina, şi fratele său Jovan în anul imediat următor, acceptând îndatoririle unui despot. Printre
acestea era şi aceea de a întreŃine o banderie de o mie de ostaşi cu care să participe la luptele
împotriva turcilor.

După un deceniu de activităŃi laice, despotul ðorñe Branković s-a călugărit în anul 1496
luîndu-şi numele de Maksim. Despotatul l-a preluat fratele său Jovan care, de asemenea, a luat
parte la bătăliile împotriva turcilor spre sfîrşitul veacului al XV-lea şi începutul celui de-al  XVI-
lea. Deosebit de importantă este campania sa din 1501 în Serbia, când a ajuns până la Kruševac
precum şi incursiunea sa din anul următor în Bosnia, în Ńinutul Ključ. La întoarcerea din aceste
expediŃii, el a fost urmat de un mare număr de refugiaŃi care s-au stabilit, în cea mai mare parte, în
Banatul de Timişoara.

Despotul Jovan Branković a fost şi ctitor de mănăstiri. Cele mai importante dintre cele
aflate pe teritoriul de azi al României, sunt Sângeorge (la sud-vest de Timişoara) şi Kusici, lângă
râul Nera.
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Despotul Jovan Branković a murit în anul 1502. Cu moartea sa s-a stins descendenŃa
masculină a Brankovicilor la tronul despoŃilor sârbi. Căsătorindu-se cu văduva lui, Jelena, din
neamul Jakšić, pe tronul despotatului urcă banul croat Ivaniš Berislavić.

După moartea lui Jovan Branković, Maksim Branković refuză titlul de despot şi, la
invitaŃia voievodului român Radu al IV-lea, vine împreună cu mama sa Anghelina în anul 1504,
în łara Românească. Voievodul Radu îi încredinŃează misiunea de a înfiinŃa mitropolia Valahiei.
Ca mitropolit a fost investit de patriarhul  Constantinopolului Nifon, care se afla pe atunci în
Valahia.

În numele voievodului, mitropolitul Maksim Branković a dus la bun sfîrşit câteva misiuni
diplomatice, mai ales la curtea regelui Lajos al Ungariei ca, apoi, să-l aflăm în rolul de mediator
între voievozii români aflaŃi în conflict, împăcându-i pe Radu al łării Româneşti cu Bogdan al
Moldovei. În acest mod el a salvat poporul de la o vărsare de sânge care părea iminentă, pentru că
voievodul moldav Bogdan îşi începuse incursiunile în Valahia.

Cu noul voievod valah Mihnea cel Rău, Maksim Branković nu s-a împăcat bine. Anume,
mitropolitul Branković l-a acuzat că doreşte să-i convertească pe români la catolicism. Din
răzbunare, Mihnea uneltea să-l predea turcilor. Maksim a fost nevoit să se refugieze. Apelând la
nobilii valahi care îi erau credincioşi, mitropolitul a reuşit să obŃină încrederea lui Mihnea care l-a
trimis cu o scrisoare la regele Ungariei, în vederea tratativelor de pace. După ce şi-a îndeplinit cu
succes misiunea, i-a trimis voievodului “cărŃile domneşti” şi a luat drumul Sremului, spre
domeniile sale. Atunci a hotărât să ctitorească mănăstirea Krušedol în Fruška Gora.

Dar voievodul Mihnea nu a rămas mult timp la putere. Nobilimea l-a detronat iar, după ce
s-a refugiat în Ardeal, a căzut în mâna celor din familia Jakšić, care l-au ucis.

Odată cu venirea pe tron a voievodului Basarab al IV-lea Neagoe, în anul 1512, s-au creat
condiŃiile pentru întoarcerea mitropolitului Maksim în Valahia. După revenire, acesta a reuşit să-l
convingă pe voievodul Neagoe să-şi mute capitala de la BistriŃa la Târgovişte, unde a fost stabilit
şi sediul mitropoliei. În łara Românească, Maksim a venit însoŃit de mama sa, Anghelina, dar şi
de Despina, fiica unchiului său Lazar Branković.

Achitându-se de treburi importante care au dus la întărirea poziŃiei voievodatului Valahiei
în spaŃiul carpato-panonic, Maksim Branković părăseşte Târgoviştea şi revine în Srem unde
termină construirea mănăstirii Krušedol. Pentru aceasta a primit un ajutor însemnat de la
voievodul Basarab al IV-lea Neagoe, care era căsătorit cu Despina, dar a beneficiat şi de ajutorul
cneazului rus Vasilii al III-lea Ivanovici, cel căsătorit cu Jelena, fiica voievodului Stefan Jakšić.
Odată terminată, în anul 1516, mănăstirea Krušedol deveni cea mai importantă mănăstire
ortodoxă sârbă în Câmpia Panonică, totodată şi reşedinŃă a mitropoliei Belgradului, în fruntea
căreia se afla Maksim Branković.

De angajarea pe plan spiritual a lui Maksim Branković se leagă şi apariŃia primei cărŃi
tipărite în łările Româneşti, care a văzut lumina tiparului în anul 1507, cu “truda cuviosului
călugăr Makarije”.

În istoria culturii sârbeşti, acest Makarie este cunoscut prin tipărirea şi a primei cărŃi
sârbeşti, Octoihul, în anul 1494, la Obod. Cel ce a întemeiat tipografia a fost ðurañ Crnojević,
conducătorul Muntenegrului.

Însă, Makarije a mai tipărit două cărŃi, pe lângă Liturghierul din 1507. În anul 1510,
respectiv 1512 au fost tipărite Octoihul, respectiv Evanghelia. După tipărirea celei de-a treia cărŃi,
Makarie pleacă la mănăstirea Hilandar, unde devine egumen. Aici el scrie (între 1526 şi 1529) o
însemnare geografică Despre Ńara dacilor şi graniŃele ei, ca apoi să vorbească şi despre graniŃele
Moesiei. În calitatea sa de egumen, Makarije făcuse în 1525 o călătorie în Valahia, iar în 1533 în
Moldova pentru a cere ajutoare pentru mănăstire. Acest fapt este menŃionat şi în cele trei hrisoave
de danie date lui Makarije de către voievodul łării Româneşti, Radu al V-lea de la AfumaŃi.

În dezvoltarea meşteşugului tipografic românesc un loc important îl ocupă şi Dimitrije
Ljubavić, cunoscut în România ca Dimitrie Logofătul. El învăŃase meşteşugul de la ruda sa
apropiată, Božidar Vuković Podgoričanin, întemeietor al tipografiei sârbeşti la VeneŃia.
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Întorcându-se acasă, Božidar Vuković înfiinŃează în 1538 o tiparniŃă la Goražde. Neputând să-şi
dezvolte activitatea tipografică, el îşi mută tipografia la Târgovişte în anul 1543. Cu acordul
voievodului român tipări aici un Molitvenic apoi şi un Apostol.

SoŃia voievodului Neagoe Basarab, fiica lui Lazar Branković “despot slavo-sârb”, pe
numele ei Despina, ocupă un loc important în istoria culturală a łării Româneşti. Era un Mecena
al vieŃii spirituale a łării Româneşti. GraŃie angajării sale se construieşte în anul 1517 mănăstirea
Curtea de Argeş. Există înscrisuri care atestă că meşterii constructori au adus pentru această
mănăstire materiale de pe litoralul sârbesc. O frescă din mănăstire îi înfăŃişează pe voievodul
Neagoe, pe Despina şi pe cei şase copii ai lor. În biserică se mai află şi chipurile cneazului sârb
Lazar şi a cneghinei Milica. Pe icoana sfinŃilor Simeon şi Sava e reprezentată şi Despina
îngenunchiată alături de  fiicele sale. De aici provine şi o altă icoană, înfăŃişând-o pe Despina.
Icoana reprezintă momentul în care Maica Domnului îl coboară de pe cruce pe Isus iar Despina îi
închină pe fiul său mort, Teodosije.

Pe lângă cele relatate, Despina şi-a ajutat soŃul să scrie ÎnvăŃăturile către fiul său Teodosie.
Între altele, în aceste ÎnvăŃături se vorbeşte şi despre luptele şi înfrângerea sârbilor. În mod
deosebit se relatează despre Vidovdan şi Bătălia de pe Câmpia Mierlei, ceea ce dovedeşte că acest
cult sârbesc era cunoscut şi în Ńările româneşti.

Despina “ne-a lăsat” şi câteva broderii artistice. La muzeul Bisericii Ortodoxe Sârbe şi la
mănăstirea Krušedol se păstrează două feloane din 1519.

Un adevărat Mecena al culturii în Moldova a fost “doamna Elena despotiŃa”, soŃia
voievodului Petru Rareş, fiica lui Jovan, ultimul despot din neamul Branković. La Botoşani a
ctitorit două biserici. O inscripŃie din aceste biserici  glăsuieşte: “Ielena despotiŃa, doamnă a
voievodului Petru, fiică a lui Ioan despot”. Şi la Suceava a ctitorit o biserică. Cronicarul
moldovean Grigore Ureche nota în a doua jumătate a anilor treizeci ai veacului al XVI-lea: ”...
Pentru vodă... s-au sfătuit cu doamnă-sa ca să trimiŃă carte cu mare jalbă şi plângere la Suleimanu
împăratul turcesc, ca să să facă milă, să-l ierte, plecându-şi capul suptu sabiia împăratului şi să
trimiŃă cărŃi la Ianoşu (Zapolya, n.a.) craiul ungurescu, ca să-l sloboază din Ńară; să margă la
împărăŃie, să slujască porŃii împăratului. Şi ştiindu carte sârbească Elena, doamnă-sa, au scris la
împăratul cu mare jalabă şi plângere, poftindu ca să să milostivască, să-i ierte.”

Roksanda, fiica lui Petru şi a Elenei, a fost soŃia voievodului moldovean Alexandru
Lăpuşneanu. În anul 1567 ea dăruieşte un giulgiu mănăstirii Mileševo  în care “zace corpul
sfântului Sava sârbesc”.

La Lăpuşneanu şi Roksanda s-au adăpostit strănepoŃii lui Stefan Vukčić Kosača, herŃegul
de Sfântul Sava, anume “trei frăŃiori şi două surori”, cum se arată într-o scrisoare a voievodului
către cei din Dubrovnik, scrisoare “scrisă de Dragomir Sârbul în localitatea Suceava” în anul
1566.

*
În vremurile de dinaintea cuceririlor turceşti pe teritoriul României de azi, nobilii sârbi erau

statorniciŃi pe domeniile care le-au primit de la regii maghiari. Un loc aparte îl ocupau unii
magnaŃi: marele magnat al despoŃilor Stefan Lazarević şi ðurañ Branković, pe numele său de
Radič Postupović, voievozii Jakšić - Stefan şi Dmitar, voievodul de Zeta, Miloš Belmužević,
despotul Radič Božić, regentul maghiar Petar Petrović, voievodul Nikola Crepović şi alŃii.

Unul dintre ei, Radič Postupović stăpânea, cu urmaşii săi, Ńinutul Muntenegrului bănăŃean
între anii 1438 şi 1492. El a apărut pe scena istorică în timpul reluării luptelor dintre despotul sârb
Stefan Lazarević şi turcii conduşi între anii 1411-1413 de Musa, fiul lui Baiazid. Radič
Postupović era dregător la curtea despotului, practic îndeplinea funcŃia de cancelar al admi-
nistraŃiei. Prerogativele sale vizau justiŃia şi treburile civile şi manifestîndu-se mai cu seamă în
conflictele care apăreau între puterea laică şi domeniile mănăstirii Hilandar.
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Radič Postupović trece în Ungaria în anii premergători celei dintâi căderi a despotatului în
mâinile turcilor, în anul 1438. Aici despotul sârb Branković îi dăruieşte domenii în Ńinutul
Muntenegrului bănăŃean cu localităŃile Sarud în vest, Obradovo Selo, Ivanovo Selo, Tisitovo şi
LukarevaŃ în centrul regiunii. Pe timpul său încep migraŃiile în masă ale sârbilor în Muntenegrul
bănăŃean. În câteva decenii populaŃia autohtonă şi cea sârbească nou venită au format un Ńinut
etnic compact care a rămas ca atare câteva veacuri. Urmaşii lui Radič Postupović, Radićii au
stăpânit  Muntenegrul bănăŃean până în anul 1492. ReşedinŃa le era la LukarevaŃ. Datina spune că
aici au ctitorit o biserică, în care erau şi înmormântaŃi. RămăşiŃele bisericii se văd şi azi în hotarul
satului LucarevaŃ.

În răstimpul de aproape un veac, marcat de căderea despotatului şi cucerirea de către turci a
Ńinuturilor mureşene, aici, la marginea de nord, domnea cunoscuta familie de feudali sârbi Jakšić.
Aceasta era în relaŃii de rudenie cu Casa Imperială Rusă, despoŃii sârbi, voievozii moldoveni,
banii croaŃi şi cu nobilimea italiană. Numele lor s-au înscris în epica populară graŃie vitejiei dar şi
darurilor pe care le făceau către  mănăstiri.

Întâistătătorul familiei, Jakša, voievod al despotului ðurañ Branković, s-a afirmat ca
diplomat, mai ales prin misiunile de succes în Dubrovnik. ReşedinŃa o avea pe domeniile sale, la
Jagodina. CâŃiva ani după căderea despotatului, fiii lui Jakša, Stefan şi Dmitar, trec în Ungaria, la
invitaŃia regelui Matei Corvin. Aici  primesc cetatea Nădlac şi domeniile din jur. La Nădlac ei
ridică un castel cu turn iar oraşul îl întăresc cu palisade. Matei Corvin le dăruieşte domenii în
judeŃele Cenad, Cluj, Arad şi Timiş. Posedau circa optzeci de localităŃi dintre care în jur de
cincizeci erau în judeŃul Cenad.

Fiul cel mare a lui Jakša, Stefan, a luat parte la mai multe expediŃii ale regelui Matei
Corvin pe teritoriul Serbiei înrobite, expediŃii de luptă cu forŃele turceşti. SoŃia sa se numea
Milica şi au avut trei băieŃi şi trei fete. A murit în anul 1489. Prin căsătoria lui Stefan al II-lea
Jakšić cu fiica voievodului Miloš Belmužević, domeniile familiei se extind către est.

Cel de-al doilea fiu a lui Stefan, Marko, se căsătorise cu Polixena, descendentă a unei
familii de patricieni romani. Ei au avut şapte fiice şi un fiu. Marko a luat parte la marea expediŃie
din 1502, când începe războiul dintre Ungaria şi Turcia. După bătălie a fost numit comandant al
Ńinutului de graniŃă cu Turcia. Împreună cu Dmitar al II-lea Jakšić participă la un complot
împotriva voievodului român Mihnea cel Rău în 1510. Complotul a fost pus la cale în înŃelegere
cu viitorul voievod al łării Româneşti Neagoe Basarab al IV-lea. Odată alungat de pe tron,
Mihnea s-a refugiat în Ardeal, unde, la Sibiu, l-au întâmpinat  Marko şi Dmitar al II-lea Jakšić. În
lupta care a avut loc, au pierit Mihnea şi Dmitar al II-lea Jakšić.

Marko a împărŃit averea Jakšićilor cu Petar, fratele lui Dmitar al II-lea Jakšić. De atunci,
adică din anul 1510, şi până la dispariŃia familiei Jakšić au avut loc permanente certuri între cele
două ramuri ale acestei însemnate familii de nobili sârbi.

Pe timpul răscoalei lui Gheorghe Doja, în 1514, Nădlacul a avut mult de suferit, însă numai
în trei ani de zile, cei din familia Jakšić renovaseră reduta şi o înconjuraseră şi cu un zid.

FaŃă de regele Jovan Nenad şi mişcarea sa populară de refacere a statului sârbesc, asemeni
celorlalŃi aristocraŃi, familia Jakšić a avut o atitudine duşmănoasă.

Nu a trecut multă vreme şi Nădlacul a avut din nou de suferit. Anume, după bătălia de la
Mohacs, la una din multele incursiuni ale turcilor, în 1529, cetatea a fost prădată şi pustiită.

Cu moartea lui Marko, în anul 1537, dispare descendenŃa masculină a lui Stefan Jakšić,
având în vedere că cel de-al doilea fiu al său, Stefan al II-lea, murise încă în timpul vieŃii tatălui.
DescendenŃa feminină a durat, însă, foarte mult.

Fiica cea mare, Ana, era căsătorită cu cneazul rus Vasilii Lvovici Glinski. Fiica lor, Jelena,
s-a căsătorit cu marele cneaz rus Vasilii al III-lea Ivanovici (1505-1533), cel ce a dăruit o
însemnată sumă de bani pentru construirea mănăstirii Krušedol din Fruška Gora. Fiul lor, Ńarul rus
Ivan al IV-lea Vasilievici cel Groaznic a devenit în anul 1547 primul împărat rus.

A doua fiică a lui Stefan, Jelena, era căsătorită cu despotul sârb Jovan Branković. După
moartea acestuia, în 1503, ea se recăsători cu banul croat, despotul sârb de mai târziu, Ivan
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Berislavić. Cu Jovan Branković a avut o fiică, pe Jelena, care s-a căsătorit cu voievodul
Moldovei, Petru Rareş al IV-lea, iar fiica lor Roksanda - cu voievodul moldav Alexandru
Lăpuşneanu.

Fiul mai mic a lui Jakša, Dmitar Jakšić, este întemeietorul celei de-a doua ramuri a
Jakşicilor din Ńinuturile de lângă Mureş. S-a remarcat în bătăliile purtate de regele ungar Matei
Corvin în Polonia, în anul 1473, când a cucerit  importanta redută Szentmihaly, deŃinută de
armata poloneză. În anul imediat următor ia parte la o nouă campanie a regelui maghiar împotriva
caesarului german. La porŃile Vienei, el îl învinge pe cel mai de seamă cavaler german. A fost
răsplătit cu reduta Korogh. După o nouă victorie asupra turcilor, în anul 1480, a fost râsplătit cu
cetatea Keregyhaz.

În marea campanie împotriva turcilor din 1481 în componenŃa armatei maghiare au
participat alături de despotul Vuk Branković (Zmaj Ognjeni Vuk) şi Pavel Chinezul şi cei din
familia Jakšić. În bătălii s-a remarcat fiul lui Dmitar, Jovan, care, la Golubac, a învins forŃele
turceşti formate din aproximativ o mie de călăreŃi. Şi după această bătălie Jakšićii au fost
răsplătiŃi cu noi domenii.

Ocupat cu războaiele din vest împotriva împăratului german, Matei Corvin şi-a dorit pacea
cu turcii. În acest sens a şi început tratativele cu Poarta, la  Constantinopol. Cel care purta
tratative era nobilul maghiar Janos Bota. După ce  tratativele au avansat, regele l-a trimis la
Constantinopol, în iunie 1487,  pe Dmitar Jakšić, care era cel mai bun cunoscător între seniorii
săi, al problemelor turceşti. Dmitar Jakšić a fost primit la Poartă cu toate onorurile care se cuvin
unui trimis regal. După ce îşi termină cu succes misiunea, la întoarcerea spre Ungaria, Gazi
Mustafa îl răni de moarte, pe podul de la Smederevo.Vroia în acest fel să se răzbune pe Dmitar,
pentru anii grei de temniŃă, precum şi pentru uciderea unui frate al său. Ca urmare a rănilor
primite, Dmitar muri.

O mărturie zguduitoare a acestui eveniment ne-a lăsat poetul de curte al lui Dmitar,
Gregorius. El a deplâns moartea stăpânului în versuri scrise în limba maghiară. Din această
scriere aflăm că Dmitar a cumpănit mult înainte de a porni la drum, presimŃind o posibilă
răzbunare. La vestea despre moartea trimisului său personal, regele Matei Corvin, cum ne spune
Gregorius, a reacŃionat spunând: ”Cuvântul sultanului e mare însă este un cuvânt gol”. Şi a mai
adăugat: “O, cum de-a dat crezare regele unui neam aşa de mincinos.”

Dmitar Jakšić a avut trei fii. Petar şi Marko au fost cei care au împărŃit primii averea
familiei Jakšić.

Mezinul, Jovan, e cunoscut ca unul dintre primii sârbi care au studiat la  Universitatea din
Viena. De aici a plecat, în 1543, la Leipzig, unde i se pierde orice urmă. Astfel, dispare de pe
scena istoriei cea de-a doua ramură a familiei Jakšić.

Scriind despre Jakšići, istoricul Dušan J. Popović sublinia că aceştia erau mari eroi, buni în
bătălii. Erau, de asemenea, oameni aprigi şi certăreŃi. Se certau cu vecinii şi între ei. Aceste
însuşiri ale lor nu au scăpat neobservate în creaŃia populară. În poezia Dioba Jakšića (Dezbinările
Jakşicilor), rapsodul popular spune că, certându-se pentru moştenire, “împărŃiră averea
strămoşească”, localizând domeniile lor mai larg, în Moldova, Valahia, Ungaria şi Serbia.

Dar cei din familia Jakšić sunt cunoscuŃi şi în calitatea lor de ctitori. Milica, văduva lui
Stefan, fiul lui Jakša, s-a angajat în 1505 ca, împreună cu fiii săi, cât va trăi, să doneze mănăstirii
Hilandar câte 130 de ducaŃi anual. CondiŃia pentru respectarea acestui angajament, înscrisă şi într-
un hrisov de danie, era ca în fiecare an, în anumite zile, să fie înălŃate rugi pentru Jakšici: pentru
cei morŃi, pentru liniştea sufletului lor, iar pentru cei în viaŃă spre buna sănătate. Hrisovul de
danie a fost scris la Nădlac şi a fost semnat de doamna Milica şi fii săi, voievodul Stefan şi
voievodul Marko.

Cei din familia Jakšić au ctitorit ori au participat la ctitorirea mănăstirilor Hodoş şi Bezdin,
pe Valea Mureşului.
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Voievodul Miloš Belmužević se numără printre cei mai de vază nobili sârbi din secolul al
XV-lea. Îşi are originea într-o familie nobiliară din Zeta, de pe vremea despoŃilor sârbi Stefan
Lazarević şi ðurañ Branković.

În perioada cuceririlor turceşti, voievodul din Zeta, Miloš Belmužević era comandant al
cetăŃii Meduna, la vest de Podgorica, Zeta fiind pe atunci în componenŃa despotatului sârbesc.
După căderea acestei cetăŃi, în anul 1457, prin decizia despotului Stefan Lazarević, Belmužević
este numit comandant la Srebrenica. De aici trebuie însă să plece după numai câŃiva ani, când şi
aceste teritorii sunt cucerite de turci. Pe la mijlocul anilor şaizeci Miloš Belmužević devine
subaşa de Jagodina, iar în 1468 trece în Ungaria Superioară, la invitaŃia regelui Matei Corvin.
Aici, pe teritoriul  Slovaciei de azi, primeşte cetatea Šaštin sau Šašvar.

Primind titlul de baron al Ungariei şi dându-i-se comanda unei banderii de o mie de
călăreŃi, el se remarcă în bătăliile împotriva împăratului german şi a regelui polonez, în Cehia,
Moravia, Silezia şi Polonia. Pentru merite de război regele Ungariei îl răsplăteşte cu domenii pe
valea Mureşului, în judeŃul Timiş, domenii care îşi aveau sediul la Munara. A mai primit şi alte
câteva localităŃi: Kokot, Moişa, Poznad, Gheduş, Iarmata, Remetea. Alte domenii a mai primit şi
în Bačka: Feketić, Feieregyhaz, Boiza-Bokor. În Slovacia, în judeŃul Nytra, îşi menŃine Šaštinul.
Într-o parte a localităŃii Remetea din Banat a colonizat populaŃie sârbească.

În cursul unor lupte împotriva turcilor, în anul 1501, Miloš Belmužević a fost rănit de
moarte. În prezenŃa călugărului Timotej din mănăstirea Hilandar, Belmužević şi-a scris
testamentul. Era primul text sârbesc de acest gen în Ńinutul panonic.

Singurul despot sârb care a stăpânit Ńinuturile de pe Valea Mureşului a fost Radič Božić. El
a trecut din Serbia înrobită în Ungaria în anul 1500. Se alătură armatei maghiare conducînd forŃe
sârbeşti în bătăliile împotriva turcilor la Kladovo, Vidin şi Nikopolje. După alte câteva campanii
împotriva turcilor Radič Božić devine comandor al unei flotile de pe Dunăre. Se bucura de o
deosebită trecere la regele maghiar Lajos. Pe Radič Božić îl regăsim şi în bătălia de la Mohacs în
anul 1526. ( Regele, însă, nu a acceptat propunerea sa ca turcii să fie întâmpinaŃi  după un baraj
format din căruŃe).

În războaiele duse pentru succesiune la tronul ungar Božić s-a alăturat cneazului ardelean
Janos Zapolya devenind consilier de război al acestuia. S-a aflat printre oaspeŃii de vază cu ocazia
încoronării ca rege a lui Zapolya. Acesta îl trimisese la curtea lui Jovan Nenad, în calitate de
emisar al său, pentru a încerca să-l atragă pe Jovan Nenad de partea sa. łarul Nenad l-a primit
bine pe Božić, însă a refuzat o alianŃă cu Zapolya. Drept răsplată, Radič Božić a primit de la
Zapolya domenii pe Valea Mureşului, inclusiv cetăŃile de la Lipova şi Şoimoş. Când despotul
Stefan Berislavić s-a alăturat regelui Ferdinand, Zapolya l-a detronat pe acesta, transferînd titlul
de despot lui Radič Božić.

În războiele de succesiune maghiare, despotul Božić s-a remarcat şi în bătălia de la Košice,
iar mai târziu, la Şoimoş, el a fost acela care a respins atacurile asociaŃilor lui Ferdinand - Pereny
şi Török.

În luptele de succesiune la tronul Ungariei un rol de seamă l-a avut şi contele Petar
Petrović. Acesta a apărut pe scena istoriei în anul 1531 când a devenit stăpânul Lipovei ca apoi
să ajungă mare jupan al judeŃului Timiş.

Dat fiind faptul că Zapolya nu avea moştenitor, după moartea acestuia tronul Ungariei
urma să revină împăratului austriac. Treburile s-au complicat pentru că după decesul său, lui
Zapolya i se născu un fiu - Janoş Sigismund. Mama copilului, Isabela, fiica regelui Poloniei
Sigismund, considera că lui Janos îi aparŃine tronul tatălui său. Având în vedere acest fapt, ea îl
proclamă rege pe Janos în anul 1540. În numele tânărului rege, Isabela numi o regenŃă în fruntea
căreia se afla ea însăşi. Ca regent civil îl desemnă pe croatul ðuro Utišenić, iar ca regent militar -
pe sârbul Petar Petrović. In aceste condiŃii se relansă lupta pentru succesiune la tronul Ungariei.

În situaŃia nou creată, capitala unei părŃi a Ungariei, care era sub Zapolya, deveni
Bălgradul, adică Alba Iulia. Oraşul era apărat de regentul Petar Petrović în fruntea a trei mii de
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călăreŃi. În fapt, Petrović pusese mâna pe putere; într-o scrisoare adresată tatălui, Isabela se
plânge că acesta “nu are grijă de nimic altceva decât să facă să fie bine pentru raŃii (sârbii - n.n.)
săi”. Buna înŃelegere în cadrul regenŃei nu dură mult, regina Isabela şi contele Petrović intrară în
conflict cu Utišenić care era, înainte de a fi numit regent, episcop de Oradea Mare. Împăratul
Ferdinand îi promisese că va fi numit cardinal şi Utišenić trecuse de partea împăratului. Cu ocazia
unei noi incursiuni a lui Soliman în Ungaria, Isabela recunoaşte puterea supremă a sultanului.
Conform înŃelegerii, Soliman trimise o poruncă scrisă (firman) către cei din Ardeal cerând să-l
încoroneze pe minorul Janos Sigismund.

ReacŃia curŃii de la Viena nu întârzie. Cu ajutorul mercenarilor italieni Utišenić învinse
armata lui Petrović. Prin pacea de la Cluj, Isabela, în numele fiului, renunŃă la pretenŃii la tron. De
asemenea se dezice şi de cel mai apropiat colaborator al său, Petar Petrović. Socotind că este
momentul oportun pentru o nouă izbândă, sultanul Soliman Magnificul porni într-o nouă
expediŃie şi până în anul 1552 cuceri Banatul, ameninŃând şi Ardealul. După aceste întâmplări nu
s-a mai auzit nimic despre contele Petar Petrović.

Printre cei mai de seamă nobili sârbi de pe Valea Mureşului, de la căderea cetăŃii Buda
până la cucerirea Banatului de către turci, se impune şi voievodul Nikola Crepović. El Ńine de o
veche familie nobiliară sârbească al cărei întemeietor - Crep - se trage de pe vremea dinastiei
Nemanjić. După căderea despotatului familia se va împărŃi în trei ramuri: una în jurul râului
Morava, alta în HerŃegovina şi o a treia - în Ardeal. Nikola aparŃinea ramurii ardeleneşti.

După căderea Budei, în 1541, Ńinta principală a atacurilor turceşti deveniseră Banatul şi
Crişana. Aceste Ńinuturi au fost timp de un veac şi jumătate obiectul unor incursiuni şi pârjoliri
din partea turcilor. La acestea trebuie adăugat  faptul că nobilimea sârbă era ameninŃată şi de
nobilii unguri.

În strădania ei de a se uni în faŃa agresiunii otomane, în anul 1542 are loc adunarea
nobilimii sârbe din Banat şi Crişana, care se desfăşoară la mănăstirea Hodoş de lângă Arad.
Nikola Crepović este însărcinat să transmită decizia lor împăratului austriac Ferdinand.

În aceeaşi perioadă se intensifică din nou luptele pentru tronul Ungariei. Cea mai mare
parte a nobilimii sârbe, în frunte cu contele Petar Petrović, era de partea succesorilor lui Zapolya.
Regentul militar Petrović îl numise pe Nikola Crepović la conducerea armatei care urma să-i
înfrunte pe susŃinătorii lui Ferdinand, conduşi de ðuro Utišenić. În fruntea unei armate de patru
mii de oameni, Crepović înregistră la început succese. Cuceri localităŃile Saravale, Beşenova,
Periam, Oroslamoş, Mako şi Tempeş şi ajunse la porŃile Aradului. Aici l-au întîmpinat forŃe mai
însemnate ca număr, conduse de Utišenić. După o înfruntare crâncenă, pierzând o jumătate din
armata sa, Crepović a fost nevoit să se retragă. Abia şi-a salvat şi viaŃa. AliaŃii lui Ferdinand
recuceresc şi teritoriile pe care le ocupase Crepović. Nu trece nici un an de zile şi pe Crepović îl
aflăm în tabăra lui Ferdinand. Este pomenit ca voievod sârb cu leafă de mercenar.

Pe la mijlocul secolului al XVI-lea cercul turcesc din jurul Banatului devenea din ce în ce
mai strâns. Acest fapt obligă pe demnitarii sârbi la o nouă întrunire ce are loc în anul 1551. În
ajunul căderii Banatului, la Ineu (Jenopolje) se întâlnesc din nou nobili sârbi de seamă: Nikola
Crepović, Petar Božić, Jovan Divjak, Teodor Balentić, Stevan Sabov Vukčević şi alŃi sârbi ca să
discute despre starea de fapt şi despre perspectivele lor. Aceasta se întâmplă în perioada în care
majoritatea nobilimii sârbeşti trecuse de partea lui Ferdinand de Habsburg.

Fiind un războinic iscusit şi un duşman înverşunat al osmanliilor, Nikola Crepović este
numit comandant al apărării Timi şoarei. Alături de el se aflau, în calitate de apărători, mai mulŃi
sârbi. Conduşi de marele vizir Mehmed paşa Sokolović, turcii au atacat în două rânduri
Timişoara. Prima dată armata turcească a ajuns la porŃile Timişoarei la 15 octombrie 1551. De
îndată după sosire, începură bombardamentele şi încercările de pătrundere în oraş. Cum nu putea
penetra prin apărarea organizată de Nikola Crepović, armata turcească se retrase spre
Becicherecul Mare. Al doilea atac asupra Timişoarei a avut loc la 26 iunie 1552. De data aceasta
cetatea a căzut. Însuşi Nikola Crepović a fost luat prizonier pentru a fi ulterior eliberat în
schimbul unui paşă turcesc.
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Folosind  condiŃiile de război, Crepović a făcut avere. Acest lucru se poate deduce şi din
faptul că, printre altele, l-a împrumutat pe Ferdinand de Habsburg cu o mie de florini. Drept
garanŃie a primit oraşul Bračika împreună cu satele din împrejurimi. Apoi, a arendat două
domenii din Episcopia Cenadului. La propunerea contelui Petar Petrović, a fost ales membru al
Consiliului de Stat al Ungariei, printre alŃi şaisprezece mari boieri. Nu mult după aceea a devenit
şi ban al Severinului.

Bucurîndu-se de consideraŃia cuvenită marilor boieri, voievodul Nikola Crepović a reuşit
să-şi căsătorească bine şi fiicele: pe Elena cu voievodul român Petru Basarab, iar pe Katarina,
fiica cea mică, o căsători cu nobilul maghiar Valentin Török.

Voievodul Stefan Balentić, înrudit cu despotul Radić Božić, îşi avea domeniul la Lipova.
Fiind alături de Zapolya, fu răsplătit în 1530, cu titlul de “căpitan suprem al sârbilor”. Pentru că l-
a trădat pe Zapolya, acesta în 1535 porni cu oaste asupra Lipovei. Balentić fu înfrânt şi aruncat în
temniŃă la Oradea Mare unde a fost omorât în chinuri.

În veacul al XVI-lea printre nobilii sârbi din Ungaria, un loc însemnat îl deŃineau şi cei din
neamul Ovčarević. Petar Ovčarević trecuse în Ungaria din Belgrad, de unde era de origine, însă
numai după ce rezolvă nişte probleme de spionaj în calitatea sa de om de încredere al turcilor. În
Ungaria, Janos Zapolya îi dă domenii la Şoimoş, pe Valea Mureşului. Pe la mijlocul veacului, în
calitate de voievod al oastei navale, apare Mihajlo Ovčarević. Cel mai cunoscut din neam a fost
însă Dimitrie. Apropiat al lui Ferdinand, acest Dimitrie primi domenii la Gyula ca apoi să-şi
extindă posesiunile în satele din judeŃele Cenad, Arad şi Zarand. A murit în anul 1566 apărând
cetatea Gyula.

Este atestat că înainte de incursiunile turcilor în Banat, Crişana şi Ardeal, voievozi şi
căpitani ai armatei sârbe au fost: Petar Božić, Petar Rastović, Stefan Domiškolić, Vuk Divižan,
voievodul Gurbatin, Jovan Divijak, Dimitrie Heralj, Stefan Sabov, Cvetko Subotić, Milko Petar,
Rada Ivanković, Raško Ianuš. ðorñe Vragović, Pavle Horvat, Radič Milaković, Ivan RaŃ, Petar
Vrli ć, Miloš Fekić, Petar Obradović, Radnaj, Kopačić, Tvrtko, Novak Novaković, Marko Iglaić,
Ratković, ðorñe Klinčić.

Prin cucerirea Banatului în 1552, o mare parte a imperiului maghiar a căzut sub stăpânire
otomană. În afara stăpânirii turceşti a rămas doar partea de nord-vest a fostului Imperiu şi
Ardealul cu o mică parte a Banatului. În acest fel cea mai mare parte a poporului sârb care se afla
la nord de Dunăre şi Sava a ajuns sub stăpânire turcească.

*
În vremurile tulburi care au urmat după bătălia de la Mohacs, în condiŃiile unui haos

general şi a războiului pentru succesiune la tronul Ungariei, în anul 1526 în Ńinuturile din sudul şi
estul Ungariei, acolo unde sârbii erau cei mai numeroşi, a izbucnit o mişcare de eliberare avându-
l în frunte pe Jovan Nenad.

Vorbind despre începuturile mişcării de eliberare a poporului sârb sub conducerea lui
Jovan Nenad, istoricul Aleksa Ivić în lucrarea sa Istoria sârbilor în Voivodina notează: “După
bătălia de la Mohacs populaŃia maghiară a fost cuprinsă de o mare teamă. Când sultanul Suleiman
şi-a mutat armata de la Buda pe malul stâng al Dunării şi se întorcea prin Bačka spre Turcia, într-
o teamă sălbatică,  toată populaŃia din zonă s-a refugiat. Fugarii, în cea mai mare parte a lor sârbi,
treceau Tisa şi fugeau spre Banatul de Sus, spre Valea Mureşului. Printre ei veni un om a cărui
simplă apariŃie,  enigmatică, neobişnuită, atrăgea atenŃia”. Era Jovan Nenad.

Despre originea sa Jovan Nenad nu a vorbit niciodată, ci evidenŃia doar misiunea sa divină,
ceea ce a făcut ca păturile largi ale populaŃiei să-l numească “Jovan, împăratul trimis de
Dumnezeu”. Jovan era văzut ca o apariŃie supranaturală. Se prezenta ca fiind prooroc şi făptuitor
al voinŃei divine. De aceea sârbii i se alăturară în masă văzînd în el “un nou sfânt”, “un nou
prooroc”.
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În strădania de a aduna în jurul său cât mai multă lume, Jovan afirma că turcii vor cădea şi
că vor fi goniŃi până ce vor părăsi Ńările creştine. El, Jovan Nenad, este predestinat să-i stârpească
pe turci şi pe toŃi necredincioşii. Realizarea scopurilor sale părea implacabilă, ceea ce a făcut ca în
jurul său să se adune mulŃi adepŃi. În atmosfera înfrângerii şi a deznădejdii, singura şansă de
salvare a sârbilor, pierduŃi în Câmpia Panonică, era lupta împotriva turcilor.

Contemporanii îl descriu pe Jovan Nenad ca pe un “conducător al poporului, trimis de
Dumnezeu, cu minte ageră, politicos, cu vorbă mieroasă şi convingător, energic, neobosit, în
luptă viteaz şi descurcăreŃ, cu talie subŃire, de înălŃime mijlocie, cu faŃa tuciurie, nas acvilin, sever
cu ostaşii săi, iar cu duşmanul - neîndurător”. Contemporanii mai spun că a fost foarte cumpătat şi
iubitor de Dumnezeu. Noaptea dormea câte două ore, iar în cea de-a treia oră se ruga lui
Dumnezeu. Istoricul Ilarion Ruvarac îl caracterizează pe Jovan Nenad ca fiind “cea mai puternică
figură a trecutului nostru (sârbesc - n.t.) din acea vreme”. În scurt timp a devenit un factor militar
important, dacă nu şi decisiv, în Câmpia Panonică.

În esenŃă, Jovan Nenad a pornit lupta pentru eliberarea naŃională a sârbilor. Scopul
principal al mişcării a fost lupta împotriva cotropitorilor străini, pentru apărarea fiinŃei naŃionale
şi a avutului său. Aproximativ de aceeaşi părere este şi istoricul maghiar Imre Szanto, părere care
se regăseşte în studiul său despre această personalitate a istoriei noastre (sârbeşti - n.t.).

Obsedat de ideea creării unui stat sârbesc în Câmpia Panonică, Jovan Nenad, prezentat de
istoricul maghiar Jenö Szentklary ca fiind reprezentant al “gândirii populare sârbeşti”, şi-a
îndreptat acŃiunile în direcŃia realizării scopului principal. Pentru aceasta “s-a învârtit printre
reprezentanŃii partidelor populare austriece şi maghiare de la curte”, mai spune Szentklary.

Jovan Nenad a fost pentru poporul sârb din Ńinuturile panonice un adevărat conducător şi
cu el a păşit pe scena politică a Europei. Ca să-i câştige simpatia, se luptau amândoi pretendenŃii
la tronul regal maghiar rămas vacant - voievodul austriac Ferdinand de Habsburg şi principele
ardelean Janos Zapolya. El a atras asupra sa şi atenŃia altor curŃi, de la Constantinopol la Paris şi
Londra, de la Moscova şi Varşovia la Roma. Istoricul maghiar Imre Szanto spunea despre el că e
“un conducător popular revoluŃionar”.

Despre originea  şi locul său de baştină au circulat diverse poveşti, în bună parte el însuşi
contribuind la aceasta. În încercarea de a-i descoperi rădăcinile trebuie pornit de la spusele
contemporanilor săi, adică a oamenilor care au fost în contact direct cu Jovan Nenad. Biograful
său şi cronicarul timpului în care a trăit, George Sremac afirma că Jovan era “de Lipova”.

Despre originea sa s-ar putea afla câte ceva şi din corespondenŃa lui Ferdinand de
Habsburg cu sora sa Maria, regina Ungariei, apoi din corespondenŃa deputatului englez Walap cu
deputatul francez Rinkon dar şi a reprezentantului austriac pe lângă Jovan Nenad, un anume
Hoberdantz, cu curtea vieneză. Cu toŃii îl identifică pe Jovan Nenad ca fiind Jovan Crnojević. Aşa
i se şi adresează celui ce s-a autointitulat “Ńar al sârbilor”.

Cel mai important este însă faptul că însuşi Jovan Nenad spunea celor apropiaŃi că e din
neamul Crnojević, că e descendent al despoŃilor, al familiei Branković, fiind rudă cu maica
Anghelina.

Ascensiunea din Banatul de Nord la curtea Ardealului a lui Jovan Crnojević pare posibilă
mai ales având în vedere că Janos Zapolya era în căutare de oşteni capabili. Aşa îl văzu şi pe
Jovan Nenad - Crnojević. Faptul că Janos Zapolya i-a încredinŃat cavaleria atestă că avem de a
face cu un războinic iscusit dintr-o familie nobiliară. La începuturile luptei împotriva CurŃii de
Habsburg, Janos Zapolya văzu în acest sârb din familia Crnojević un conducător de oşti capabil
să-i ridice pe sârbii din Câmpia Panonică. Iar sârbii erau atunci pe aceste meleaguri cei mai
numeroşi.

Principele ardelean Zapolya l-a îndrumat pe Jovan Nenad spre Lipova şi Muntenegrul
bănăŃean, ca acolo să-şi organizeze armata şi să pornească bătălia împotriva CurŃii austriece. Ca
să reuşească acest fapt, Jovan Nenad trebuia să se bucure de un mare prestigiu printre sârbii
bănăŃeni, care l-au urmat până la unul. Situarea alături de Zapolya a fost, de bună seamă, privită
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de Jovan Nenad ca o ocazie să realizeze, pe calea armelor, interesele poporului sârb din Câmpia
Panonică.

Pe când turcii îşi făceau de cap prin părŃile de sud ale Câmpiei Panonice, Jovan Nenad a
adunat în spaŃiul dintre Mureş şi Timiş circa 7.000 de oşteni. Poporul sârb care îl privea pe Jovan
Nenad, după cum spunea contemporanul său George Sremac, ca pe “ceva divin şi venea la el ca
la un prooroc”, a pornit cu el în frunte un război de eliberare!

Pornind campania de eliberare dinspre Lipova spre Tisa, Jovan Nenad îşi instala oamenii
săi în fruntea cetăŃilor. În orăşelul Csoma (Cioma), situat între Bečkerek şi Timişoara şi-a
încartiruit armata, declarându-l reşedinŃa sa. După ce trecu râul Tisa, în scurt timp cuceri Bačka
izgonindu-i deopotrivă şi pe turci şi pe nobilii maghiari. În Srem el cuceri fortăreŃele Banoštor şi
Čerević.

Armata sa crescu în scurt timp la 15.000 de pedestraşi şi 1.500 de călăreŃi, iar garda sa
personală era formată din 600 de “ieniceri”. În perioada aceea dispunea de cea mai puternică şi
cea mai bine organizată armată în Europa Centrală.

În culmea gloriei fiind, Jovan Nenad se proclamă, în noua sa capitală, la Subotica, împărat,
adică “imperator de Constantinopolis” pentru că se prezenta public ca fiind urmaş al împăraŃilor
bizantini din neamul Paleologilor. Ca palatin fu numit Subota Vrlić după care oraşul, până atunci
denumit Sabatka şi fiind sub stăpânirea lui Valentin Török, primi şi denumirea de Subotica.
Comandant al armatei fu numit Radoslav Čelnik, căpitan general, viitor erou al poeziilor
populare, mai ales al poeziei Rajko de Srem. Treburile diplomatice fură încredinŃate unui nobil
din Irig, lui Jovan Dolić şi unui franciscan din Ilok, Fabian Literat.

Din punct de vedere juridic, în scurta sa existenŃă, statul lui Jovan Nenad nu putea obŃine
un statut corespunzător, nici pe plan intern nici pe plan extern. Precum toate statele în devenire,
atenŃia sa era îndreptată spre cucerirea teritoriilor şi păstrarea lor.

Nobilimea din sudul Ungariei, atât cea sârbă cât şi cea maghiară, se ridică împotriva lui
Jovan Nenad pentru că acesta îi periclita domeniile, pe care le împărŃea comandanŃilor săi.
Adversarii săi de la curtea lui Janos Zapolya aveau o mare influenŃă, ceea ce a dus la decizia lui
Zapolya de a scăpa de Jovan Nenad. Acest fapt îl determină pe Jovan Nenad să caute sprijin la
austrieci. Gavrilo Vitković afirmă că, prin intermediul lui Pavle Bakić, viitor despot sârb, fu
încheiată o alianŃă cu Ferdinand de Habsburg. Acesta îi promise lui Jovan Nenad titlul de despot
al sârbilor. În adresarea sa către Jovan, Ferdinand folosea formula: “Jovan, împăratul Nenad” şi
“ilusstrisim”. În perioada aceea acest titlu îl purtau numai membrii familiei regale şi imperiale,
precum şi cnejii, ori despoŃii. Ca semn al acceptării alianŃei, Ferdinand trimite la curtea lui Nenad
un reprezentant plenipotenŃiar, pe Johan Hoberdantz, ceea ce însemna, practic, recunoaşterea lui
Jovan Nenad.

Întrebarea care se pune este cum s-a ajuns la ruperea subită a alianŃei dintre Nenad şi Janos
Zapolya şi ce l-a determinat pe Nenad să “se lege” de Ferdinand de Habsburg.

Din punct de vedere strategic, Jovan Nenad vedea în împăratul Ferdinand garanŃia
recunoaşterii sale ca domn al statului pe care îl crea şi garanŃia că va putea menŃine acest stat
independent şi faŃă de Ungaria şi faŃă de Turcia. Acest lucru era realizabil pentru că Ungaria,
slăbită după bătălia de la Mohacs, nu-şi putea da aportul la apărarea poporului sârb. Nici
Ferdinand nu s-a opus ca pe teritoriul Ungariei să fie creat un stat sârb. De aceea, nobilimea
maghiară, cu Zapolya în frunte, insistă să-i slăbească tot mai mult pe sârbii care se aflau la
strâmtoare, între  maghiari şi turci.

Conform înŃelegerii Jovan Nenad trebuia, prin acŃiuni coordonate  cu Ferdinand de
Habsburg, să cucerească părŃile de sud şi cele centrale ale Ungariei, ca apoi, împreună să
încercuiască şi să ocupe Buda. Ca să zădărnicească acest plan, Janos Zapolya trimise armata
ardeleană în frunte cu Petru Pereny spre Szeged, unde se afla punctul de comandă a lui Jovan
Nenad. În luna aprilie 1527, Jovan Nenad îl întâmpină pe Valea Mureşului, lângă Seleş, şi îl
învinse. Dar Pereny nu a stat mult timp în refacere, ci în iunie 1527 a pornit din nou armata
ardeleană împotriva lui Jovan Nenad. De data aceasta Jovan Nenad suferi o grea înfrângere în
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lupta de la Szegyfalu, pe Valea Mureşului. Conform spuselor contemporanilor, pe câmpul de
luptă au rămas în jur de 5.000 de ostaşi ai lui Nenad! În ciuda grelei înfrângeri suferite, Jovan
Nenad adună în scurt timp o nouă armată. Contemporanul său, George Sremac a însemnat: “În
tabăra împăratului vin din toate părŃile fără încetare noi oşteni şi în scurt timp a atins forŃa de
dinainte”.

Jovan Nenad se pregătea să pătrundă înspre Buda, la întâlnirea convenită cu Ferdinand de
Habsburg. Dar nici nu reuşi să pornească de la Szeged pentru că aici l-a încolŃit, în urma unei
trădări, marele jupan de Timiş Imre Czibak. Jovan Nenad e grav rănit. L-a capturat Valentin
Török, fostul guvernator de Subotica. El a fost acela care la 26 iulie 1527 i-a tăiat capul lui Nenad
şi l-a dus la curtea lui Zapolya. Armata lui Nenad s-a risipit şi nu mai reprezenta o forŃă serioasă
în Câmpia Panonică.

Bătăliile lui Jovan Nenad au fost cele mai puternice şi cele mai bine organizate mişcări de
eliberare naŃională duse de sârbii din Câmpia Panonică în evul mediu. În viziunea sa nebuloasă
Jovan Nenad avea în vedere înainte de toate crearea unui stat sârb de sine stătător în Câmpia
Panonică şi eliberarea Serbiei.

În ciuda sfârşitului tragic, mişcarea populară a lui Jovan Nenad care, într-un răstimp scurt,
a creat un nucleu statal sârb, a adus fără îndoială pe agenda de lucru a istoriei problema statutului
poporului sârb din Câmpia Panonică!
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MIGRA łIILE SÂRBILOR SPRE TERITORIUL DE AZI  AL
ROMÂNIEI  ÎNTRE  SECOLELE  AL VI-LEA ŞI AL XVIII-
LEA

Pe teritoriul României de azi populaŃia sârbă vieŃuieşte fără întrerupere din evul mediu
timpuriu. În Ńinuturile Banatului, ale Crişanei şi ale Ardealului sârbii vin din a doua jumătate a
secolului al VI-lea unde, în a doua jumătate a secolului al IX-lea sunt creştinaŃi. După întărirea
statului sârb şi obŃinerea autocefalităŃii bisericii, adică după proclamarea Serbiei ca regat şi a
autocefalităŃii Bisericii Ortodoxe Sârbe, spre finele veacului al XIII-lea, aceştia sunt în strânsă
legătură cu conaŃionalii lor din Peninsula Balcanică. Acest lucru este atestat şi de lărgirea
ingerinŃelor Bisericii Ortodoxe Sârbe pe teritoriul Ungariei, în zonele locuite de sârbi. Atunci sunt
ridicate în Banat, în Câmpia Panonică, primele mănăstiri ortodoxe sârbeşti.

Mari schimbări în viaŃa poporului sârb au survenit după cuceririle turceşti. Acestea au
generat, la începutul secolului al XV-lea, migraŃiile sârbilor spre Câmpia Panonică, migraŃii care
au durat şi în următoarele patru secole. În strădania de a apăra părŃile de sud de incursiunile
turceşti, regii maghiari au chemat nobilimea şi poporul sârb să se stabilească în aceste Ńinuturi,
dându-le şi privilegii.

Strămutarea populaŃiei sârbe din împărăŃia pierdută spre Câmpia Panonică s-a desfăşurat în
mai multe etape.

Cea dintâi etapă a durat mai mult de un secol şi jumătate, din 1404, când nobilimea sârbă
primeşte domenii în Ungaria şi până la căderea Banatului în 1552 şi a Crişanei, în 1556, sub
stăpânire turcească. În această perioadă a avut loc cea mai masivă strămutare a populaŃiei sârbe.
Pe sârbi îi aduc pe aceste meleaguri nobilii, mai ales pe domeniile pe care le primesc de la regii
unguri. Aceiaşi nobili mai aduc un număr însemnat de sârbi şi după războaiele împotriva turcilor
în a doua jumătate a secolului  al XV-lea şi la începutul secolului al XVI-lea războaie purtate pe
teritoriul fostului Imperiu sârbesc.

Despre dimensiunile migraŃiilor din această perioadă vorbesc numeroase izvoare între care
un loc aparte îl ocupă scrisoarea regelui Ungariei Matei Corvin adresată Papei de la Roma în
1483, în care specifică faptul că în regatul său, în precedenŃii patru ani, au venit 200.000 de
rascieni. În documentele din prima jumătate a secolului al XVI-lea, în toiul incursiunilor turceşti
după căderea Budei, în anul 1542 Banatul este nominalizat ca fiind Raška, iar în anul următor, în
1543, se spune că Timişoara se află în mijlocul Ńinutului Raškăi.

Strămutarea sârbilor în Ńinuturile menŃionate continuă şi în perioada statornicirii puterii
turceşti, care în Banat a durat din 1552 până în 1718, iar în Crişana din 1554 până în anul 1699.
În răstimpul menŃionat, populaŃia sârbă vine pe teritoriile pustiite din Banat, Crişana şi Ardeal în
mai multe valuri organizate şi încurajate de stăpânirea turcească. În felul acesta cea mai mare
parte a populaŃiei săteşti era formată din sârbi. Aceştia se stabileau şi în oraşe, dar într-un număr
mai mic. În aceeaşi perioadă au existat şi câteva strămutări interne care erau mai semnificative, pe
timpul răzmeriŃelor şi a răscoalelor sau a războaielor austro-turceşti, strămutări care se efectuau
din Banat şi Crişana spre Ardeal care, recunoscând puterea supremă a sultanului, şi-a menŃinut
independenŃa.

În timpul Marii Migra Ńii a Sârbilor , din anul 1690, aceştia populează spaŃiul panonic.
După formarea graniŃei militare, la începutul veacului al XVIII-lea, sârbii populează Valea
Mureşului şi, într-un mare număr, şi Crişana. Banatul nu a fost cuprins de aceste migraŃii pentru
că a rămas în stăpănirea turcilor până în anul 1718. După instaurarea puterii austriece, începe o
nouă migraŃie a sârbilor spre aceste Ńinuturi, mai ales după A Doua Mare MigraŃie, din anul
1737. După desfiinŃarea graniŃei pe Mureş, militarii sârbi, pe lângă migraŃia spre Rusia, pe la
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mijlocul veacului al XVIII-lea, populează şi Banatul, mai ales noile zone de graniŃă de la Dunăre
care prind contururi în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.

Ultimul război austro-turc (1788-1791) a generat noi migraŃii ale sârbilor în Banat, dar
majoritatea celor nou veniŃi s-a întors pe meleagurile natale după amnistierea dată de turci, însă
mai ales din cauza opoziŃiei nobilimii maghiare, deoarece cu un deceniu mai devreme judeŃele din
Banat au fost reintegrate în Ungaria.

Până în secolul al XVIII-lea sârbii reprezentau majoritatea populaŃiei în mare parte a
Banatului şi Crişanei, precum şi în unele părŃi ale Ardealului care se învecinau cu aceste două
regiuni. După izgonirea turcilor şi includerea acestor regiuni în componenŃa Austriei, au loc mari
mutaŃii etnice. Este perioada strămutărilor unei mari părŃi a populaŃiei din diferite zone ale
Europei. În cursul veacului al XVIII-lea germanii sunt colonizaŃi în mod organizat, iar în secolul
al XIX-lea are loc colonizarea maghiarilor. Totul depindea de gradul de influenŃă pe care îl
realizau în aceste Ńinuturi. Cu ei împreună sunt colonizaŃi şi cehii, slovacii, rutenii, bulgarii,
francezii, italienii, catalanii iar în oraşe, grecii, aromânii, armenii şi evreii. Luând în considerare
numărul şi întinderea Ńinuturilor pe care trăiau, un loc aparte îl ocupau românii. Strămutarea lor a
avut loc în perioada “turcească”, dar în mod intensiv în secolul al XVIII-lea, în perioada
dominaŃiei austriece. Românii din łara Românească şi Ardeal vin în număr mare în Banatul de
Răsărit şi în Crişana.

Strămutările numeroaselor popoare care au avut loc în cursul secolului al XVIII-lea au
schimbat radical harta etnică a Banatului, a Crişanei şi a Ardealului, Ńinuturi în care veacuri de-a
rândul sârbii erau numeros reprezentaŃi.

Până în această perioadă în Banat, Crişana şi Ardeal sârbii trăiau în mai mult de cinci sute
de localităŃi, singuri sau în comuniune cu alte popoare, mai ales cu românii. Multe din aceste
localităŃi azi nu mai există. În majoritatea localităŃilor care existau sub acelaşi nume, în secolele al
XVIII-lea şi al XIX-lea, nu mai există sârbi. Acest fapt se referă mai ales la “arcul etnic” sârbesc
care se întindea de prin părŃile de jos ale Văii Mureşului spre Crişana, spre Ńinuturile de vest ale
Ardealului, în Banatul de Est, până la PorŃile de Fier.

Trăind veacuri de-a rândul în spaŃiul desemnat a fi “cercul etnic sârbesc”, poporul sârb
dispărea treptat. Aici veniră alte popoare, aducând şi comorile civilizaŃiei lor. Totuşi, în aceste
Ńinuturi, din care unul din cele mai vechi popoare a dispărut, sârbii au lăsat mărturii trainice ale
prezenŃei lor. Despre acest fapt scrie şi ziarul “Srpska pčela” (Albina sârbească): “Toate aceste
nume nu puteau fi alipite printr-un joc al soartei şi date atâtor sate, păduri, râuri şi pârâuri şi nici
nu puteau fi aduse de un vânt sârboslav, cum nu se puteau întâmpla atâtea războaie sângeroase şi
nici atâtea strămutări din diverse cauze, precum şi multele schimbări din aceste Ńinuturi pe care
nici dintele vremurilor cel care roade totul nu le-a putut šterge de pe locurile înălbite numai
Dumnezeu ştie când, iar toată această poveste generală, excluzând faptul că aproape de la
Naşterea lui Hristos prin toate veacurile popoarele slavosârbe de-o parte şi de alta a râului Istru
(Dunărea) trăiau, deci toată povestea asta negrăind nici un cuvânt ne îndreaptă atenŃia spre
timpurile mai vechi decât suntem noi, timpuri nesigure - acest fapt suntem obligaŃi să-l
conchidem cu curaj şi cu dreptate, că prin toate părŃile Panoniei, Iliriei şi Moesiei, precum şi în
Dacia, Banat, popoarele sârboslave s-au statornicit înainte de toate celelalte de acum populând
munŃii, răurile, izvoarele şi satele dându-le nume după natura, caracterul şi poziŃia lor, nume
aduse din Ńinuturile de baştină şi aşa întâietate printre popoarele de azi au lăsat urmaşilor lor”.

Regiunea de nord în care sârbii trăiau din vremuri străvechi era Cri şana, Ńinutul de dincolo
de Mureş, până la Criş, de la Tisa în vest până la Podgorie în est, spre Ardeal.

PrezenŃa sârbilor în Crişana a cunoscut, de-a lungul veacurilor, urcuşuri şi coborâşuri.
Acest fapt se referă la perioade de pe la începutul secolului al XV-lea când printre puŃinii la
număr conaŃionali rămaşi în urma migraŃiilor slave, vin aici sârbii în anul 1404, conduşi de
Dmitar Mrnjavčević. În cursul veacului al XV-lea este consemnată o creştere continuă a
populaŃiei sârbe în această regiune. Sârbii vin aici şi în timpul domniei lui Stefan Lazarević, apoi
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ðurañ Branković, apoi a fraŃilor Jakšić, şi Ovčarević. În primele decenii ale veacului al XVI-lea,
pe vremea Răscoalei lui Doja şi a mişcării de eliberare a Ńarului Jovan Nenad, numărul populaŃiei
sârbe în Ńinuturile de dincolo de Mureş scade simŃitor. Diminuarea numărului sârbilor din Crişana
continuă şi în cea de-a doua jumătate a secolului al XVI-lea cu ocazia cuceririlor turceşti, precum
şi în timpul răscoalei sârbilor din anul 1594.

Veacul al XVII-lea Crişana l-a întâmpinat având numai câteva localităŃi sârbeşti. Sârbii vin
în Ńinuturile pe jumătate pustiite spre finele stăpânirii turceşti şi aici îşi întâmpină confraŃii veniŃi
cu ocazia Marii MigraŃii din anul 1690.

La începutul secolului al XVIII-lea, prin pacea de la Karlovitz, în 1699 Crişana deveni
pentru câŃiva ani o regiune cu o mulŃime de localităŃi sârbeşti. Sârbii au devenit din nou una din
populaŃiile cele mai numeroase în Ńinuturile de dincolo de Mureş. O parte a populaŃiei a venit cu
ocazia Marii MigraŃii, iar o parte a venit din Ungaria de Sus în Ńinuturile graniŃei de pe Mureş nou
create iar o parte s-a retras din Banat, care rămăsese în componenŃa Turciei. Dar nu trecu multă
vreme şi din nou, în cursul veacului al XVIII-lea, începe diminuarea populaŃiei sârbeşti pe aceste
meleaguri. Răscoalele lui Rakoczy, şi a lui Pera Segedinac şi desfiinŃarea graniŃei de pe Mureş
care a generat migraŃia sârbilor în Rusia pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, precum şi migrările
spre noua graniŃă din Banat au fost factorii care au determinat reducerea prezenŃei sârbilor în Cri-
şana. O parte dintre ei au dispărut şi sub presiunea bisericii catolice şi insistenŃei ei de a-i converti
la catolicism pe sârbii şi pe românii ortodocşi. Secolul al XIX-lea în Crişana a fost întâmpinat
doar de câteva mii de sârbi în doar câteva localităŃi.

Limba sârbilor din Crişana este ştokaviană şi aparŃine dialectului de Šumadia-Voivodina.
De la mijlocul secolului al XVIII-lea în Crişana părăsită de un mare număr de sârbi, vin în

număr tot mai mare românii, germanii, ungurii, slovacii şi alte popoare.
În Ńinuturile Crişanei sârbii trăiesc azi doar în cinci localităŃi.

Cîmpia Banatului se întinde la vest de linia Arad - Timişoara - râul Caraş, spre graniŃa
româno-iugoslavă, iar la nord ajunge până la Mureş. Sârbii sunt statorniciŃi în Banatul de şes,
neîntrerupt, din evul mediu timpuriu, adică de la venirea slavilor. S-a consemnat că pe malul
stâng al Mureşului în evul mediu timpuriu trăiau bodricii. De aici câteva localităŃi au în rădăcina
denumirii lor numele acestui trib slav.

O mărturie a prezenŃei masive a populaŃiei sârbe în Banatul de şes o reprezintă mănăstirile
înfiinŃate de misionari bizantini, respectiv călugării “greci”. Primele mănăstiri, chiar înainte de
Marea Schismă, sunt înfiinŃate pe râul Mureş, aproape de Cenad. După schisma bisericească
mănăstiri ortodoxe se ridică pe Valea Mureşului în câteva localităŃi (Igriş, Mănăştur, Hodoş).
Până la cuceririle turceşti pe teritoriul Banatului de şes sunt construite circa douăzeci de
mănăstiri, unele dintre ele menŃinându-se până în ziua de azi - Bezdin lângă Mureş şi Sângeorge
lângă Bârzava, aproape de Timişoara. În spaŃiul Banatului de şes s-au menŃinut până în ziua de
azi cele mai multe localităŃi sârbeşti de pe teritoriul României, ceea ce reprezintă, de bună seamă,
o consecinŃă a prezenŃei spirituale a mănăstirilor, adevărate izvoare de cultură naŃională de-a
lungul veacurilor.

Continuitatea vieŃuirii populaŃiei sârbeşti în Banatul de şes este una din caracteristicile ei de
bază cum stau mărturie şi datele din secolul al XIV-lea şi în care este vorba despre sârbii care
trăiesc împreună cu ungurii încă înaintea migraŃiilor. Şi aici migraŃiile din secolele al XV-lea şi al
XVI-lea au întărit elementul etnic sârbesc existent, ceea ce s-a menŃinut şi în perioada turcească.
Numărul mare al sârbilor existenŃi aici a făcut ca “intemperiile” (cum au fost cuceririle turceşti,
răscoalele şi răzmeriŃele sârbilor în Banat) să impieteze mai puŃin supravieŃuirea populaŃiei
sârbeşti decât în alte părŃi de pe teritoriul de azi al României. Elementul etnic sârbesc este
stabilizat şi întărit după izgonirea turcilor şi înfiin Ńarea AdministraŃiei imperiale la Timişoara,
pentru Banatul Timişan.

Grosul sârbilor din Banatul de şes este de tip ştokavian nou, aparŃinând dialectului de
Šumadia-Voivodina. Aici se simte o influenŃă puternică a limbii literare sârbeşti. Acest grai este
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vorbit de sârbii care trăiesc între râurile Timiş şi Mureş. În partea de sud a Banatului de şes din
România, între râurile Timiş şi Bârzava, graiul este mixt, adică de tip ştokavian vechi şi nou.

Astăzi sârbii din această parte trăiesc în circa patruzeci de localităŃi.

Remarcabil era Banatul de răsărit  în evul mediu pe teritoriul României de azi, prin
suprafaŃa şi numărul mare de sârbi. Această regiune se întinde la est de Timişoara, adică de Ba-
natul de şes şi la nord - până la Mureş. La est această regiune se întinde până la munŃii care
despart Banatul de Ardeal, iar la sud până la costişele spre Clisura Dunării.

Sârbii vin aici trecând Dunărea şi răspândindu-se peste râurile Cerna şi Timiş înspre Mureş
şi Banatul de şes.

Spre deosebire de Banatul de şes în Banatul de răsărit marea majoritate a denumirii
localităŃilor şi a toponimelor în general este de origine sârbă, ceea ce confirmă că în această
regiune sârbii reprezintă o pătură etnică dintre cele mai vechi. Sârbii trăiesc aici neîntrerupt din
evul mediu timpuriu, adică de la venirea slavilor.

PopulaŃia slavă, adică cea sârbească, populează din evul mediu timpuriu Ńinuturile cuprinse
în amontele râului Timiş şi Valea Cernei până la Caransebeş şi Orşova. Aici izvoarele istorice îi
atestă pe severini, adică pe severieni, mărturie stând numeroasele toponime. Peste acest strat etnic
vin refugiaŃii în secolele al XV-lea şi al XVI-lea dând denumiri sârbeşti mai ales numeroaselor
localităŃi. Fiind în vecinătatea directă a łării Româneşti şi a Ardealului, înconjuraŃi de români, cu
timpul sârbii se retrag spre părŃile vestice ale Banatului ori se romanizează. Sârbii din Banatul de
răsărit s-au împotrivit cu succes încercărilor bisericii catolice de a-i converti. Toate acestea au
durat până în momentul în care pericolul turcesc a început să ameninŃe şi aceste Ńinuturi ale
Câmpiei Panonice.

În decursul veacului al XV-lea şi mai ales după căderea despotatului, fugind din calea
cuceritorilor turci, populaŃia sârbă invadează Banatul de răsărit. RefugiaŃii au adus cu ei şi numele
localităŃilor din Ńinuturile de baştină. În Ńinuturile pe jumătate pustii se întâlnesc cu acel număr
mic de conaŃionali rămaşi aici încă de pe timpul migraŃiei slavilor. Pe Valea Mureşului şi a Bistrei
sârbii trec în Ardeal.

Nucleul Banatului de est îl reprezenta de-a lungul vremurilor Ńinutul numit Muntenegru.
Pe spaŃiul între Timiş şi Mureş ajungând la vest până la Recaş, aproape de Timişoara, şi la est
până la Făget, Muntenegrul avea până în secolul al XVIII-lea circa cincizeci de localităŃi cu
populaŃie sârbă.

De fapt în Muntenegrul BănăŃean populaŃia sârbească există din evul mediu timpuriu.
Conform tradiŃiei, centrul acestei regiuni era Slavoselo, la nord de râul Bega. Aici în a doua
jumătate a secolului al IX-lea, sârbii primesc creştinismul de la misionari bizantini. Pe la mijlocul
secolului al XIII-lea, din cauza suprapopulării, populaŃia sârbă se mută spre nord, către Mureş.
Aici vin la chemarea regelui ungar Bela al V-lea pentru că Ńinutul dintre Lipova şi Timişoara era
pustiit după invazia mongolă din anul 1242.

CredinŃa populară, care este transmisă la Muntenegreni de la o generaŃie la alta, spune că în
acele timpuri veneau aici elevii Sfântului Sava. LocalităŃile primesc numele lor. CredinŃa
populară se află la baza denumirii localităŃilor, iar multe din aceste denumiri derivă din nume
sârbeşti.

În perioada când regii unguri încercau să-i catolicizeze pe sârbi (secolele XIII-XV)
Muntenegrul BănăŃean era sub presiunea bisericii catolice în vederea convertirii sârbilor.

Cum s-a întâmplat pe toată suprafaŃa Banatului de răsărit, valuri de refugiaŃi sârbi au
împânzit şi Muntenegrul în cursul secolului al XV-lea. Până la finele stăpânirii maghiare acest
Ńinut a devenit aproape în exclusivitate populat de sârbi, aşa rămânând şi în vremuri turceşti.
Începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, când se întâmplă strămutări masive ale
românilor din łara Românească şi Ardeal, compoziŃia etnică a acestui Ńinut se schimbă din
temelii, în sensul că populaŃia română este de acum dominantă.
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În ce priveşte originea populaŃiei şi a denumirii “Muntenegrul BănăŃean”, trebuie pornit de
la faptul că aici au venit refugiaŃi de pe întreg teritoriul etnic sârbesc. Dar, graiul, obiceiurile şi
portul într-o oarecare măsură, sugerează că majoritatea au venit din Muntenegrul de Skopije, de
unde au adus şi denumirea, lărgită apoi la un Ńinut întreg. Aşa, sub influenŃa majorităŃii care în
Banatul de nord-est  a venit din Muntenegrul de Skopije, şi pentru cei din Ńinuturile etnice de sud
şi de sud-est, printre locuitorii Muntenegrului BănăŃean, s-a înstăpânit graiul kosoviano-resavian,
având şi elemente ale graiului timociano-lujician.

Muntenegrul de Skopije se pomeneşte sub această denumire pe la finele veacului al XVIII-
lea într-o danie a regelui Milutin în care sunt enumerate circa zece localităŃi. După bătălia de la
Kosovo Polje, Muntenegrul de Skopije intră în componenŃa Turciei, în anul 1391. Locuitorii
acestui Ńinut se deosebeau de cei ce populau Câmpia de Skopije prin graiul pe care îl vorbeau, dar
şi prin obiceiurile şi portul specific. De aceea au beneficiat de un statut aparte şi în vremea
turcilor. Pe măsură ce puterea turcească se consolida, privilegiile se reduceau, ceea ce a dus la
migrarea acestei populaŃii spre nord, spre părŃile de sud ale Ungariei. Această migraŃie a durat
mai multe decenii şi, deci, muntenegrenii de Skopije vin în Banat în mai multe valuri, atât înain-
tea căderii despotatului, cât şi după aceea. Venirea lor, însă, nu era un fenomen izolat, pentru că la
mijlocul şi în a doua jumătate a secolului al XV-lea  migraŃii masive ale sârbilor spre Câmpia
Panonică, au fost încurajate de regii Ungariei. Se poate presupune că primii care au venit în
Muntenegrul BănăŃean şi care erau şi cei mai numeroşi au fost cei din Muntenegrul de Skopije.
De aceea teza potrivit căreia locuitorii Muntenegrului BănăŃean îşi au originea în Muntenegru
este puŃin verosimilă, baza unei asemenea teorii nu este  susŃinută nici de grai, nici de obiceiurile
de aici şi nici de elemente ale portului. În plus, pe la mijlocul secolului al XV-lea, pe când
Muntenegrul BănăŃean şi-a luat această denumire, vechiul Ńinut muntenegrean încă mai purta
denumirea de Zeta. De asemenea, în perioada menŃionată nu sunt cunoscute strămutări mai
însemnate ale populaŃiei muntenegrene spre Câmpia Panonică.

Totuşi, sentimentul, foarte dezvoltat de altfel, şi care este păstrat generaŃii de-a rândul,
sentimentul populaŃiei Muntenegrului BănăŃean că îşi are originea în Muntenegru, s-ar fi putut
forma în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, când Muntenegrul a devenit un simbol mitic al
luptei pentru libertatea nu numai a poporului sârb ci şi a tuturor popoarelor înrobite din Europa
centrală şi de sud-est. Şi în ziua de azi muntenegrenii bănăŃeni spun că sunt sârbi ortodocşi ai
căror strămoşi au venit aici din Muntenegru. Însă, despre venirea muntenegrenilor în Banat se
poate vorbi abia la începutul secolului al XVIII-lea. Anume, populaŃia sârbă din Muntenegru se
stabileşte în aceste Ńinuturi după eliberarea Banatului de stăpânirea turcească. E atestat faptul că
între anii 1721-1723, guvernatorul Banatului, contele Merczy, a populat câteva sate în
Muntenegrul BănăŃean, mai ales Stanciova şi BrestovăŃ, cu “populaŃie ortodoxă din Muntenegru”.
Se prea poate ca de atunci să dateze credinŃa populară a locuitorilor din Muntenegrul BănăŃean că
ar fi urmaşi ai emigranŃilor din Muntenegru.

Între secolele al XV-lea şi al XVIII-lea, în diverse perioade de timp, pe teritoriul Banatului
de Răsărit sârbii au trăit în mai mult de 300 de localităŃi.

Se pune, deci, întrebarea, cum se face că, mai ales în cursul veacului al XVIII-lea, în decurs
de circa o sută de ani, în Banatul de Est sârbii au dispărut aproape ca popor, adică s-au românizat?
În căutarea răspunsului la această întrebare trebuie pornit de la faptul că Banatul de Răsărit se
învecinează cu Ardealul şi łara Românească, ceea ce înseamnă că era prielnic pentru venirea
românilor, fără a Ńine cont că au fost în joc cauze economice ori cele naŃionale. Ceea ce în Banatul
de Şes avea un rol pozitiv în păstrarea identităŃii naŃionale, adică existenŃa a numeroase mănăstiri,
adevăraŃi păstrători ai identităŃii naŃionale, în Banatul de Răsărit nu exista. Aici nu există nici
măcar o mănăstire sârbească! Românii au venit spre aceste Ńinuturi din sud şi din răsărit, pe văile
râurilor Cerna, Timiş, Bega, Bistra şi Mureş. PopulaŃia sârbească se retrăgea spre nord-vest, spre
Timişoara şi Lipova. Cel mai mult a rezistat Muntenegrul BănăŃean. Mai întâi a fost românizată
partea exterioară a acestui Ńinut şi deci, localităŃile sârbeşti au rămas înconjurate din trei părŃi, iar
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cea de-a patra parte, legătura cu Lipova, a fost tăiată prin colonizarea germanilor spre finele
secolului al XIX-lea, pe când sârbii mai populau circa zece sate.

De peste o jumătate de mileniu în Ńinuturile muntoase, în amontele râului Caraş, trăieşte o
populaŃie catolică de origine sârbă - craşovenii ori - cum îşi spun singuri - caraşovenii.

Originea denumirii Ńinutului caraşovenilor a fost obiectul de studiu al multor cercetări.
Istoricul român Suciu afirmă că unitatea teritorială Caraşova este pomenită prima dată în 1333 şi
că îşi are originea în hidronimul Caraş. Acest fapt este atestat şi de un manuscris din arhivele
secrete ale Vaticanului din 1676 în care se spune: “Caraşevo este o aşezare străveche care se află
în mijlocul văii prin care curge pârâul numit Caraş, după care şi această localitate şi-a luat
numele.”

TradiŃia cultivată printre craşoveni spune că strămoşii lor s-au statornicit aici venind din
Ńinuturile Lipovei, Lugojului şi Caransebeşului. Există presupunerea că acest fapt s-a întâmplat pe
când Biserica Catolică a iniŃiat, în 1366, una dintre cele mai mari acŃiuni de catolicizare a sârbilor
în Banatul de Răsărit. Atunci, sub presiunea Bisericii Catolice, mulŃi sârbi din Banatul de Răsărit
au acceptat credinŃa catolică. Strămoşii craşovenilor, fie că au acceptat catolicismul într-o altă
zonă a Banatului, fie că acest lucru s-a petrecut în noul lor Ńinut natal, au făcut-o sub presiune,
altfel nu se explică faptul că ei şi-au menŃinut veacuri de-a rândul sărbătoarea sfântului protector
al familiei, nu l-ar fi luat pe Sf. Gheorghe drept principal sfânt al tuturor craşovenilor. Au
menŃinut multe elemente ale ortodoxismului, printre altele folosirea calendarului ortodox, adică
iulian.

Pe lângă cele menŃionate, rădăcinile sârbeşti ale craşovenilor sunt prezente, parŃial, şi în
portul, obiceiurile şi, mai ales, graiul care este, în esenŃă, kosovian-resavian. Graiul lor are şi
elemente icaviene din Bosnia centrală pentru că de acolo veneau preoŃii franciscani iar cu aceştia,
din când în când, mai veneau şi familii de catolici.

Jovan Erdeljanović, un etnolog de renume mondial, afirmă că în Ńinutul lor craşovenii
trăiesc de la începutul începuturilor, adică de la migraŃiile slavilor şi că ei reprezintă cea mai
veche pătură etnică sârbă din Banat care a fost întărită de cei veniŃi din Ńinuturile timociene
statorniciŃi aici în perioada căderii împărăŃiei sârbeşti.

Originea craşovenilor a atras atenŃia şi marelui geograf sârb Jovan Cvijić. Luând în
considerare limba şi obiceiurile, el a conchis că Ńinutul Crna Reka, un afluent al Timocului, este
regiunea de unde au venit craşovenii pe la finele secolului al XIV-lea, în perioada când turcii
începuseră să ameninŃe şi Ńinutul lor natal. De aici şi-au adus graiul şi obiceiurile atât de specifice.
Cvijić consideră că ei au fost catolicizaŃi aici, în Banat, fie că acest lucru s-a întâmplat în zona
unde s-au  aşezat la început, fie în noua regiune în care s-au statornicit.

Pe baza acestor fapte prof. univ. dr. Mihai N. Radan studiind trecutul Ńinutului său natal a
ajuns la ideea că după căderea statului medieval sârb, în părŃile din amonte ale râului Caraş au
venit refugiaŃi sârbi, concluzionând că “peste un strat primar slav, din timp în timp, într-un număr
mai mare s-au mai mic, vin grupuri de refugiaŃi din Serbia, cel mai probabil din partea ei de sud-
est, poate chiar din Bulgaria, care se amestecă şi se adaugă stratului primar existent”. Specificând
că aici craşovenii au trăit veacuri de-a rândul izolaŃi de ceilalŃi slavi, înconjuraŃi de populaŃia
românească, cercetătorul conchide că populaŃia craşoveană s-a format din această masă
eterogenă. În aceste etnogeneze, este de părere Radan, elementul sârbesc este cel mai puternic,
deci craşovenii sunt, prin limbă, obiceiuri, port şi altele, o parte a poporului sârb.

Cu timpul, influenŃa catolicismului se simŃea tot mai puternic printre craşoveni. Mai întâi
preoŃii, apoi învăŃătorii, dar şi colonizările populaŃiei catolice din Bosnia - iată “izvoarele”
elementelor icaviene în graiul craşovenilor. Totuşi, acestea nu au influenŃat poziŃia etnică sârbă de
bază a craşovenilor care şi-au păstrat limba, portul şi obiceiurile dar şi mentalitatea strămoşilor
lor.

Intelectualii craşoveni, cum e Mihai N. Radan, legau originea strămoşilor lor de Serbia. Un
craşovan autentic, un intelectual din secolul al XIX-lea, Teodor Birta, “sârb din naştere”, într-o
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scrisoare destinată “întregului popor craşovenesc”, spune că  “străbunicii noştrii acum 500 de ani
ca sârbi din vechea Serbie şi Bosnia turcească veniră aici de la ei, vorbim limba sârbă şi Ńinem
obiceiurile sârbeşti... dar din credinŃa sârbească preoŃii catolici ne-au strămutat în credinŃa
catolică”. Pe parcursul întregii lor istorii, craşovenii se declarau sârbi, ceea ce este atestat şi de
fiecare recensământ care a avut loc până în acest secol în toate fiind înregistraŃi ca sârbi de religie
catolică ori craşoveni.

Din moşi-strămoşi craşovenii locuiau în următoarele localităŃi: Vodnik, Iabalcea, Caraşova,
Clocotici, Lupac, Nermet şi Ravnik. Craşovenii mai populau şi Ńinuturi la nord de aceste
localităŃi, în împrejurimile Bocşei. Sunt pomenite şi localităŃile Kiralyhegy şi Tirol.

Fiind vorba de sârbi de religie catolică trebuie specificat faptul că la Recaş, la est de
Timişoara, precum şi în unele localităŃi din împrejurimile acestui centru regional trăiau, într-un
număr apreciabil, şokŃii. Unii dintre ei se declară şi azi  sârbi.

Clisura Dunării  este un Ńinut îngust care se întinde pe malul stâng al Dunării, de la gura
Nerei până la PorŃile de Fier, având “în spate” ramuri carpatice. De la stabilirea graniŃei între
Iugoslavia şi România, un tot întreg cu Clisura îl formează şi Poliadia, de pe malul stâng în avalul
râului Nera până la vărsarea acestuia în Dunăre.

În Clisura Dunării sârbii trăiesc de pe vremea migrării slavilor. S-au menŃinut aici până la
strămutările slavilor din secolul al XIV-lea. Cea mai veche localitate sârbească, ZlatiŃa, este
pomenită încă în anul 1152.

În diverse perioade istorice, diversă a fost şi prezenŃa sârbească în Clisura Dunării. Că au
existat aici încontinuu, începând cu evul mediu timpuriu, stă mărturie şi faptul că în acest Ńinut
sârbesc, îmbrăŃişat de CarpaŃi şi Dunăre, au fost construite primele mănăstiri sârbeşti din Ńinutul
panonic - ZlatiŃa şi Baziaş - în prima jumătate a secolului al XIII-lea. Că aici trăiau sârbi mai stă
drept mărturie şi faptul că în secolul al XVI-lea, înaintea cuceririlor turceşti, aici sunt ridicate încă
trei mănăstiri ortodoxe sârbe, printre care era şi mănăstirea Kusici de pe Nera.

De-a lungul întregii sale istorii Clisura Dunării a fost Ńinutul în care s-au înfruntat armate.
Mai întâi pe aici au trecut, s-au războit şi au lăsat în urmă pustiul bizantinii, apoi bulgarii, ungurii,
turcii, nemŃii. Aici înfruntau sârbi  tirania otomană. Aici grănicerii sârbi reprezentau veacuri de-a
rândul un bastion în calea incursiunilor turceşti în Europa, aici era apărat creştinismul de pericolul
islamului. Aici se stabileau şi de aici plecau diverse populaŃii, aici se construiau, se dărâmau şi se
ridicau iarăşi sate. Aici au fost strămutate diverse popoare, dar ceea ce este prezent în întreaga
istorie a Clisurei şi Poliadiei este populaŃia sârbă. Este şi de înŃeles pentru că dincolo de Dunăre
se învecinau cu Ńara mumă spre care au privit veacuri de-a rândul şi de unde veneau mulŃi cona-
Ńionali.

PopulaŃia din Clisură a venit din diverse Ńinuturi sârbeşti. Acest fapt este atestat atât de
tradiŃiile existente cât şi de documentele scrise. Au venit aici sârbi din Hercegovina, Lika şi
Dalmacija, Pirot şi Leskovac, Prizren şi Muntenegrul de Skopje dar şi din Šumadija. Totuşi,
trăsătura dominantă a limbii a dat-o graiul kosovian-resavian din Serbia de Răsărit. Doar graiul
celor din SviniŃa, cea mai avansată insulă etnică sârbească în Clisura Dunării, aparŃine dialectului
timocian-lujician. Se numără printre cele mai arhaice graiuri sârbeşti.

De-a lungul veacurilor Clisura a fost populată în mai multe rânduri iar localităŃile s-au
clădit din nou pe ruinele existente. Multe din localităŃi au fost de mai multe ori distruse şi
reclădite. Până în secolul al XVIII-lea numărul lor se ridică la aproximativ treizeci: Baziaş,
Belobreşca, Boşniac, Berzasca, Liupcova de Sus, Divici, Liupcova de Jos, Dragodol, Drenkova,
ZlatiŃa, IeşelniŃa, Kamendin, LeskoviŃa, Lugovet, Macevici, Naidaş, Ogradena, OkrugliŃa,
Petrilovo, PlavişeviŃa, Potok, Radimna, SviniŃa, SicheviŃa, SlavkovaŃ, SokolovaŃ, Srednie Brdo,
Srpska Pojejena, Stancilovo, Stara Moldava, Suşka, TisoviŃa, Hum, ŠlivovaŃ.

Azi sârbii în Clisura Dunării trăiesc în circa cincisprezece localităŃi.

Între secolele al XV-lea şi al XVIII-lea, într-un număr mai mic sau mai mare, sârbii trăiau
şi în Ardeal. Valurile strămutaŃilor sârbi spre Ardeal au început în anul 1439 când, după
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incursiunea turcilor în Ńinutul Šapte Scaune, în provincia autonomă a saşilor, acest Ńinut a fost
pustiit iar populaŃia de aici s-a împrăştiat, a fost exterminată ori dusă în sclavie. Ei sunt chemaŃi
de dregătorii acestui Ńinut, atunci când, după prima cădere a despotatului, mii dintre ei porniseră
spre Banat şi, pe Valea Mureşului, spre Ardeal. Cei care au venit în Ńinuturile Laukerek şi
Saszvaros, la sud de Mureş, de la Alba Iulia spre Sibiu, erau nobili şi Ńărani liberi. Acest statut le-
a fost recunoscut şi de către saşi şi astfel, deci, ei erau privilegiaŃi faŃă de populaŃia ortodoxă
înconjurătoare - români şi ruteni. Că era un număr apreciabil de sârbi, stă mărturie faptul că şi-au
construit o biserică iar la începutul secolului al XVI-lea şi-au înfiinŃat o eparhie cu sediul la
Laukerek.

După mai bine de un secol, în Ardeal soseşte un nou val de refugiaŃi sârbi. Ei vin după
căderea Banatului sub stăpânire turcească şi anume din Ńinuturile Timişoarei şi Lipovei, în 1552,
şi din Valea Crişului în 1556. Se stabilesc la est de Alba Iulia, adică Bălgradul de Ardeal, pe
partea de mijloc a Ńinutului de Mureş. O parte se stabileşte spre Saszvaros, adică în Ńinuturile unde
trăiau sârbii încă din veacul al XV-lea. Aici, în anul 1580, sârbii îşi înfiin Ńează o eparhie cu sediul
la Alba Iulia, înfiinŃându-şi şi o tipografie. În această perioadă vine în Ardeal, pe teritoriul unde
existau deja sârbi, şi o mare parte dintre nobilii din Banat şi Crişana supuse de turci.

După înfrângerea răscoalei sârbilor din Banat în anul 1594, coloane de refugiaŃi - după
unele date până la zece mii - porniră de-a lungul râului, pe Valea Mureşului. Aici, în Ńinutul Alba
Iulia, îşi întâlnesc conaŃionalii. În frunte cu episcopul de VârşeŃ, Teodor Nestorović, ei au urcat în
amonte până la Trnova, adică la Teiuş, unde şi-au ridicat o biserică şi au înfiinŃat o episcopie în
1596. Continuitatea “vlădicilor de Teiuş” a fost întreŃinută de familia Branković la începutul
secolului al XVII-lea.

Un nou val de refugiaŃi sârbi este menŃionat în 1665, atunci când cneazul de Ardeal, Apafy
i-a adus în regiunea Alba Iulia de la Ineu. Dar aflându-se în mijlocul unei majorităŃi etnice
româneşti, despărŃiŃi de trunchiul matcă, fără şcoli, sârbii din Ardeal au dispărut treptat.

Sârbii au fost colonizaŃi în łara Românească fie din Serbia, fie din Banat. Cauzele
migraŃiilor erau prigoanele turceşti iar Valahia, pe tot parcursul stăpânirii turceşti în Ńinuturile
panonice, şi-a păstrat autonomia internă.

Primii colonişti sârbi vin în Valahia spre finele secolului al XIV-lea, după bătălia de la
Kosovo Polje (Câmpia Mierlei). Strămutarea le-a organizat-o Nikodim Grčić, cel care a construit
primele mănăstiri româneşti - VodiŃa şi Tismana, având sprijinul cneazului Lazar Hrebeljanović.
Sârbii vin pe domeniile moşierului Pârvulescu, în regiunea mănăstirii Tismana, în Oltenia.
Venirea lor în aceste Ńinuturi a continuat şi după Nikodim Grčić. Atunci, pe moşiile lui
Pârvulescu apar localităŃile Sârbişor (în anul 1444) şi Sârbeşti (în 1459). Domnitor era atunci
Barbu Pârvulescu.

În regiunea Buzău, pe vremea voievodului Alexandru, este pomenită, în 1459, localitatea
sârbească ObluciŃa. Sârbii s-au stabilit şi în împrejurimile Bucureştilor, pe moşiile jupanului
Ivaşcu. La chemarea voievodului şi a mitropolitului Valahiei, Serafim, ei se aşează în 1585 într-o
localitate care a fost denumită Sârbii.

La începutul veacului al XVII-lea, după epoca lui Mihai Viteazul, sârbii se stabilesc în
localitatea Merotin. Voievodul Radu a fost acela care i-a colonizat pe sârbi în zona râului IalomiŃa
în anul 1614. Atunci apar localităŃi ale căror denumiri denotă prezenŃa sârbilor. În anul 1625
sârbii sunt colonizaŃi de voievodul Alexandru în jurul mănăstirii Sfânta Treime, lângă Bucureşti.
Voievodul Matei Basarab colonizează sârbi, în 1641, pe moşiile Hrizea, când ia fiinŃă localitatea
Sârbeni, iar voievodul Gheorghe Ghica îi colonizează în districtul Olt, moşia Sventeşti, într-o
localitate care este denumită Sârbii. De altfel, în secolul al XVII-lea în Valahia există multe
localităŃi cu nume de: Sârbi, Sârbeasca, Sârbeşti, Sârbun. Şi acestea erau în majoritatea
districtelor, în DâmboviŃa, Argeş, Ilfov, Vâlcea, Olt, Gorj.

Date precise privind prezenŃa sârbilor în łara Românească în secolele precedente nu există
pentru că recensământul se făcea pe baze confesionale. Având în vedere că sârbii sunt ortodocşi,



30

ca şi românii, nu se poate stabili numărul sârbilor trăitori pe aceste meleaguri în evul mediu.
Aflându-se în spaŃiu etnic  român, sârbii s-au românizat rapid, aşa că în veacul al XIX-lea au
rămas numai nişte oaze etnice care şi ele dispar până la sfârşitul veacului. De aceea şi există
numai date fragmentare despre prezenŃa lor pe teritoriul łării Româneşti în secolul al XIX-lea.

În localitatea Epureştii Sârbi este notat că aici din moşi-strămoşi trăiau sârbii. Până în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea ei şi-au păstrat limba, obiceiurile şi portul din vechiul Ńinut
natal. În anul 1866 şi-au construit şi o biserică nouă.

În regiunea Craiovei, este menŃionat că sârbii trăiau din evul mediu. S-au românizat pe
parcursul secolului al XIX-lea. În apropiere de Dunăre, într-o localitate cu populaŃie mixtă, la
Poiana, care număra 8.000 de locuitori, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea trăiau sârbii şi
bulgarii. În localitatea vecină Desa, trăiau aproximativ 3.500 de sârbi şi bulgari. Sârbii locuiau şi
la Broşteni, la est de Turnu Severin.

La sud şi la sud-vest de Bucureşti, înspre Dunăre, existau în secolul al XIX-lea câteva
localităŃi sârbeşti.

În drumul dinspre Bucureşti spre Giurgiu, pe râul Argeş, se află localitatea Hereşti, iar în
apropierea ei Miloşeşti şi Izvoarele. Aici erau domeniile cneazului Miloš Obrenović care i-a adus
pe sârbi în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Aici au fost ridicate şi biserici ortodoxe sârbe.

În oraşul Alexandria, la circa optzeci de kilometri la sud-vest de Bucureşti, printre
aproximativ zece mii de români existau şi în jur de o mie de sârbi. În apropierea acestui oraş, de
asemenea, la Buzescu şi Mavrodin. La Jilava, la sud de Bucureşti, sârbii sunt prezenŃi din moşi-
strămoşi. Ei aveau şi o biserică a lor pe care au renovat-o în secolul al XIX-lea. Sârbii mai
populau şi localităŃile: Burduşani, Alba Postăvari şi Târgul BârşŃi.

În localitatea Clejani, centrul domeniilor căpitanului Miša Anastasijević, la 40 km sud de
Bucureşti, pe râul Neajlov, alături de români şi bulgari existau şi sârbi. Aici ei aveau o şcoală şi o
biserică a lor. În imediata apropiere de Bucureşti sârbii locuiau şi în satul Udeni, unde şi-au
construit o biserică.

La est de Bucureşti, în bazinul râului IalomiŃa, de asemenea îi regăsim pe sârbi. Veacuri
de-a rândul se găseu în localităŃile Ticăneşti, Sârbi şi Urziceni, unde şi-au construit şi biserici.
Mai erau şi la Mănăsia, Albeşti şi Andraşeşti, unde, de asemenea, aveau bisericile lor. Pe la
mijlocul veacului al XIX-lea sunt atestaŃi şi la Ciochina, unde şi-au ridicat o biserică. Sârbii mai
sunt atestaŃi şi în localităŃile Cocomeanca, Morsileana, Ograda, Stelnic şi Talamadere.

Relatând despre prezenŃa sârbilor în această regiune, trebuie remarcat că un loc aparte îl
ocupă Turnu Severin, localitatea cea mai apropiată de Serbia. În a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, acest oraş de pe Dunăre a devenit un important centru industrial, comercial şi de
transport care atrăgea mulŃi locuitori din Câmpia Panonică şi din Peninsula Balcanică, printre care
erau şi sârbii. În a doua jumătate a veacului aici exista o numeroasă colonie sârbească, iar în 1882
iau fiinŃă comunitatea bisericească ortodoxă şi o şcoală elementară. De asemenea, a fost editat, tot
aici, şi un ziar. Conform recensământului din 1992, la Turnu Severin mai erau 97 de sârbi.

Pe parcursul secolului al XIX-lea sârbii încep să se stabilească şi la Bucureşti, devenit,
după crearea României, capitala acesteia. Şi aici s-a dezvoltat o însemnată colonie sârbească.
Recensământul din 1992 ne indică faptul că în acest oraş erau 314 sârbi. La Târgovişte, numărul
sârbilor era de 231, la Craiova 39, la Ploieşti 33, în Argeş 22, etc. În a doua jumătate a secolului
al XIX-lea, în łara Românească existau circa 10.000 de sârbi, iar conform datelor
recensământului din 1992 numărul sârbilor era de 827.

Stabilirea sârbilor în Moldova începe în prima jumătate a secolului al XV-lea. Prima
localitate sârbească din Moldova - denumită Sârbi - este atestată în anul 1432. Era situată pe
malul râului Rebricea. Localitatea sârbească Selişte de pe râul Prut este atestată în anul 1489.

Date despre sârbii din Moldova în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea ne oferă călătorii
străini. Germanul din Saxonia, Reichersdorf, descriind Moldova anului 1541, pomeneşte că în
acest voievodat trăiesc şi sârbii. Polonezul Strihowski scrie în 1575 că sârbii trăiesc în Basarabia,
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provincie estică a Moldovei. Călătorul Krekwitz din Transilvania scrie în 1685 că sârbii trăiesc în
Moldova din moşi-strămoşi.

Voievodul Moldovei Petru îi colonizează pe sârbi în 1588 în Ńinutul denumit “Fântâna
Căpleni”, la insistenŃele boierului Şeptilici. În anul 1598 sârbii sunt atestaŃi în localitatea Sârbi, în
regiunea Sucevei.

Într-o danie a sa din 1603, voievodul Eremia Movilă îi pomeneşte şi pe sârbi. Locuiau pe
domeniile mănăstirii Pobrata, localitatea Veleni, regiunea Chigherci. În acelaşi an existenŃa
sârbilor este atestată în localitatea Sârbeni, lângă Bârlad. Satul Sârbi este atestat în 1603 în
districtul Tutova. Printre locuitorii aşezării Baloşeşti sunt pomeniŃi în anul 1623 şi sârbii. Satele
Sârbeşti şi Gradina existau pe malul Siretului. În districtul Covurleni exista localitatea Sârbi. În
anul 1734 în districtul Tecuci este atestată localitatea Sârbi. În regiunea Bacău existau două
localităŃi denumite Sârbi şi una cu numele Sârbilor. În regiunea Sucevei sunt pomenite mai multe
localităŃi denumite Sârbi. În anul 1786 câteva localităŃi în districtele Dorohoi şi NeamŃ erau
denumite Sârbi. În secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea existau sârbi şi în localitatea Hăbăneşti,
lângă Iaşi.

În cursul veacului al XIX-lea sârbii nu se mai pomenesc pe teritoriul Moldovei.
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BISERICA ORTODOX Ă SÂRBĂ ÎNTRE SECOLELE AL
XIII-LEA ŞI AL XVIII-LEA

Rădăcinile ortodoxiei sârbe pe teritoriul României de azi datează din perioada obŃinerii
autocefalităŃii Bisericii Ortodoxe Sârbe, adică de pe vremea misiunii Sfântului Sava la Curtea
Ungariei în 1220, când acesta a reuşit să obŃină de la regele maghiar ingerinŃele asupra populaŃiei
ortodoxe sârbe. În această perioadă sunt ridicate primele mănăstiri ortodoxe sârbe din Clisura
Dunării şi din Poljiadija. MigraŃiile şi venirea marii nobilimi în aceste Ńinuturi au întărit elementul
etnic sârb în Banat, Crişana şi Ardeal şi aşa a apărut necesitatea organizării bisericii naŃionale
sârbeşti.

Prima atestare a existenŃei unei eparhii pe teritoriul României de astăzi este din anul 1479.
Atunci se pomeneşte mitropolitul Dionisije, cu sediul eparhial la Jenopolje (Ineu), pe Crişul Alb.
Dionisije exercita, de fapt, funcŃia de episcop vicar al cărui superior era mitropolitul belgrădean.
Anume, după căderea despotatului în anul 1459 păstor duhovnicesc al populaŃiei ortodoxe sârbe
din Ungaria a devenit mitropolitul belgrădean. Cauza stabilirii sediului eparhial la Ineu poate fi
căutată în faptul că trebuia ales un punct de mijloc între Belgrad şi Ńinutul de nord-est al regatului
Ungariei, Ardealul şi Maramureşul, unde trăiau mulŃi ortodocşi români şi ruteni, pentru ca
Mitropolia Belgradului să-şi exercite ingerinŃele pe teritoriul Ungariei.

Cucerirea Belgradului de către turci în 1521 şi înfrângerea suferită de Ungaria în Bătălia de
la Mohacs în 1526 au influenŃat mult structura organizatorică a Bisericii Ortodoxe Sârbe în
Ungaria. Mitropolitul din Belgrad îşi pierde jurisdicŃia asupra populaŃiei ortodoxe de aici şi
întreaga putere spirituală, rolul de arhipăstor al ortodocşilor din Ungaria fuseseră “date”
mitropolitului cu sediul la Ineu. În această ipostază este pomenită prezenŃa mitropolitului “din
părŃile ungare” la Soborul arhiereilor de la Ohrid în anul 1532.

Biserica Ortodoxă Sârbă a fost organizată şi pe teritoriul Ardealului. Dat fiind faptul că
populaŃia sârbă era aşezată între Mureş şi Sibiu, la Şapte Scaune, în Laukerek, sediul enclavei
sârbeşti, aici a fost înfiinŃată eparhia la începutul secolului al XVI-lea.

O nouă reorganizare a Bisericii Ortodoxe Sârbe pe teritoriul Ńărilor româneşti s-a efectuat
după căderea Banatului în 1552. Atunci, fosta mitropolie “ungară” a fost împărŃită în două. Partea
care a revenit Ardealului şi-a menŃinut sediul la Ineu în timp ce partea care a rămas sub turci şi-a
primit sediul la Lipova.

Mitropolitul de Ardeal Genadije este pomenit în 1580. Sediul mitropoliei se afla la
Sassebes, în partea dinspre Banat a Ardealului.

MigraŃia sârbilor pe teritoriul Ardealului după înfrângerea răscoalei din Banat din anul
1594 a necesitat organizarea Bisericii Ortodoxe Sârbe din acest Ńinut. RefugiaŃii sârbi au pornit pe
Valea Mureşului în sus, ajungând până dincolo de Alba Iulia, până la Teiuş, căruia i-au dat
numele de Trnovo. Aici, cu asentimentul principelui Ardealului, conducătorul refugiaŃilor,
episcopul de VârşeŃ, Teodor Nestorović, înfiinŃează o eparhie care este denumită “de Teiuş”.
Eparhia a continuat să funcŃioneze şi după moartea vladicăi Teodor, când în scaunul episcopal
urcă Matej Branković, urmaş al unei vechi familii sârbe din Hercegovina, pe numele de Korjenić,
a cărei origine din despoŃi a fost dovedită de groful George Branković.

Scaunul episcopal, după Matej, a fost ocupat de Sava I Branković în 1605, cu sediul la
Teiuş. În anul 1616 scaunul episcopal este ocupat de Longin Branković. Cu consimŃământul
principelui Ardealului şi a voievodului Valahiei, Longin trebuia să fie proclamat mitropolit.
Alegerea, însă, nu a avut loc pentru că s-au opus capii bisericii calvine, la putere în Ardeal.
IntenŃia de a se instala un mitropolit ortodox este în contradicŃie cu insistenŃa calvinilor să-i
convertească pe ortodocşi. Presiunile calvinilor au fost aprige şi Longin a fost nevoit să se
refugieze în łara Românească, la mănăstirea Comana, unde a şi decedat.
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Prin plecarea lui Longin din Ardeal, locul mitropolitului de Ardeal a rămas vacant. Rolul
acesta l-a exercitat, fiind protoprezbiter, Simeon Branković. Pentru instalarea sa s-a zbătut
principele Ardealului Gheorghe Rakoczy. Acesta conta ca prin intermediul Brankovicilor îl va
avea ca aliat pe voievodul român Şerban Cantacuzino în războiul preconizat împotriva Poloniei.

În prezenŃa lui Şerban Cantacuzino, sub numele de Sava al II-lea, în anul 1665 la
Târgovişte, Simeon este înscăunat mitropolit al valahilor, sârbilor şi al rutenilor din Ardeal.
Acestei înscăunări s-au opus din nou calviniştii şi au pornit asupra lui Sava o campanie aprigă,
aducându-i învinuirea că a gestionat independent averea bisericii şi Sinodul de Ardeal îi retrage
titlul de mitropolit. Dar, la intervenŃia voievodului Şerban Cantacuzino, principele de Ardeal îl
confirmă pe Sava al II-lea în scaunul de mitropolit.

Fiindcă Sinodul de Ardeal i-a retras titlul de mitropolit, sub presiunea calvinilor, Sava
Branković este întemniŃat. Dar este eliberat în urma intervenŃiei voievodului român trecând în
łara Românească, unde moare în anul 1680.

TradiŃiile eparhiei ardelene s-au continuat şi în timpul Marelui război din 1683, timp în
care episcop de Lipova şi Arad era Isaija Djaković.

Biserica Ortodoxă Sârbă de pe teritoriul de azi al României a avut cea mai puternică
eparhie la Timişoara. Începuturile existenŃei sale datează din anul 1608 când, în perioada
stăpânirii turceşti, este pomenit mitropolitul Neofit. În anul 1640, după Neofit, este pomenit
mitropolitul Isaija despre care se spune că avea sub jurisdicŃia sa Ńinuturile Timişoarei, ale
Becicherecului şi ale Cenadului. Între anii 1643 şi 1653 în scaunul episcopal timişorean se afla
Iosif Fusko, originar din Dubrovnik. Acest duhovnic cu o instrucŃie şi o cultură generală
apreciabilă s-a călugărit şi a trăit câŃiva ani pe Muntele Atos, devenind egumen al lavrei Sfântului
Ştefan din Adrianopol. După aceea a devenit episcop de Timişoara. Din cauza luptei sale în
apărarea intereselor Bisericii Ortodoxe, stăpânirea turcească l-a înlăturat de câteva ori de pe
tronul episcopal, el revenind mereu. Spre sfârşitul vieŃii s-a retras la mănăstirea Partoş, unde a şi
murit. Încă pe timpul vieŃii era considerat a fi un făcător de minuni iar după moarte e canonizat
sub numele de Sfântul Iosif cel Nou (de Timişoara). După trei secole, moaştele sale sunt aduse la
Timişoara, la Catedrala Ortodoxă Română. Biserica ortodoxă îi prăznuieşte pomenirea pe data de
15 septembrie.

După o întrerupere de câteva decenii, în anul 1681, episcop de Timişoara a devenit
Mihajlo, cu ingerinŃe în Ńinuturile Timişoarei şi ale Becicherecului. Până la sfârşitul secolului al
XVII-lea episcopi au mai fost Vasilije şi Iosif al II-lea.

În anul 1695, în timpul marelui război, episcop de Timişoara devine Isaija ðaković, în anul
1704 - Konstantin Grk, iar în anul 1713 episcopul Joanikije Vladisavljević, cel care “a apucat”
izgonirea turcilor din Banat.

În “perioada turcească” a existat şi Eparhia de VârşeŃ. Există indicii că ea a fost înfiinŃată
încă la finele veacului al XV-lea. Primul nume de vlădică de VârşeŃ este atestat în anul 1594 şi
este vorba de Teodor Nestorović, conducătorul spiritual al răscoalei sârbilor din Banat. El
retrăgându-se, împreună cu populaŃia, în Ardeal, pentru o vreme scaunul episcopal de la VârşeŃ a
fost vacant. La începutul secolului al XVII-lea sunt pomeniŃi episcopii de VârşeŃ Simeon şi
Antonije, în 1622, iar mai apoi - în 1662 - Teodosije.

În anul 1695 după acordarea privilegiilor şi reorganizarea Bisericii Ortodoxe Sârbe din
Imperiul Habsburgic, ca episcop de VârşeŃ şi Caransebeş a fost numit Spiridon Štibica. El a mutat
scaunul episcopal la Caransebeş în anul 1700. Spre finele stăpânirii turceşti, în anul 1713, lui
Spiridon Štibica îi urmă Mojsej Stojanović, cel ce a asistat la eliberarea Banatului de sub
stăpânire turcească.

Despre vitalitatea Bisericii Ortodoxe Sârbe, pe lângă biserici, care au existat în majoritatea
localităŃilor, mărturie stau şi numeroasele mănăstiri ivite pe teritoriul României de azi, începând
cu cele dintâi, de pe vremea Sfântului Sava, din a doua decadă a veacului al XIII-lea, până la
venirea turcilor, pe la mijlocul secolului al XVI-lea.
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Mănăstirea Zlatica se află pe malul stâng al Nerei, pe pârâul Zlatni potok (Pârâul de aur),
după care şi-a luat şi numele. ÎnfiinŃarea mănăstirii Zlatica, prin anul 1225, “după credinŃa
unanimă a poporului nostru ortodox din Banat şi conform tradiŃiei pe care o păstrează cu pietate
fraŃii din această mănăstire”, este legată de activitatea duhovnicească a arhiepiscopului Sava
Nemanjić. Acest lucru l-a menŃionat în lucrarea sa dedicată cele mai vechi mănăstiri sârbeşti la
nord de râurile Sava şi Dunăre, lucrare tipărită în 1798, Vikentije Ljuština. Sava Nemanjić a
“dotat mănăstirea cu scrisori de confirmare şi de danii, hrisoave semnate atât de Sanctitatea Sa cât
şi de regii şi cnejii sârbi”. Mănăstirea i-a fost închinată Sfântului Sava cel SfiinŃit iar ieromonahul
Joanikije fu numit primul egumen. După ce Sava Nemanjić fu canonizat, frăŃia din mănăstire a
fixat ca praznic al hramului ziua pomenirii sale. Mănăstirea Zlatica a fost metoc al mănăstirii
Mileševa, unde se aflau moaştele Sfântului Sava.

După cucerirea Banatului în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, turcii au incendiat
mănăstirea. Atunci au fost distruse şi toate hrisoavele. Unii călugări sunt ucişi iar alŃii reuşesc să
se salveze fugind. După un anumit timp, călugării, “treziŃi de dragostea faŃă de Dumnezeu şi
Sfântul Sava, îi conving pe capii poporului nostru ortodox care, împreună cu călugării, obŃinură
îngăduinŃa de la mai marii turcilor să renoveze mănăstirea Zlatica”.

Mănăstirea e renovată pe la mijlocul secolului al XVIII-lea “prin cheltuielile episcopului de
VârşeŃ Jovan Georgijević”. Mănăstirea renovată nu numără nici trei decenii de viaŃă în tihnă când
este din nou distrusă în ultimul război austro-turc, în 1788. E renovată din nou din milele adunate
în mai multe eparhii.

Deşi turcii au fost pentru totdeauna îndepărtaŃi din Banat, necazurile mănăstirii ZlatiŃa nu
au încetat. Cu ocazia ciocnirilor armate dintre sârbi şi maghiari în Ńinutul Poljadiei în anul 1848,
Zlatica a fost arsă ca semn de răzbunare al armatei maghiare. Călugării sunt mutaŃi la mănăstirea
Baziaş. Deşi a fost renovată în 1861, mănăstirea nu şi-a mai revenit niciodată. La finele veacului
al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea mănăstirea Zlatica este ataşată mănăstirii Vojlovica,
lângă Panciova.

Mănăstirea Baziaş se află pe malul stâng al Dunării, la câŃiva kilometri în aval de vărsarea
Nerei în Dunăre. Conform tradiŃiei, la fel ca şi mănăstirea ZlatiŃa, “a fost ridicată în vremurile
Sfântului Sava”. Din spusele călugărilor aflăm că mănăstirea Baziaş a fost metocul Patriarhiei din
Peć.

A fost de mai multe ori incendiată şi renovată. După izgonirea turcilor în 1721, mănăstirea
e reconstruită din piatră. În timpul războiului austro-turc (1737-1739) este din nou incendiată. Pe
baza hotărârii împărătesei Maria Terezia privind reducerea numărului de mănăstiri ortodoxe, în
anul 1777 mănăstirea Baziaş este ataşată mănăstirii ZlatiŃa, funcŃionând ca atare. În anul 1805
este iarăşi cuprinsă de flăcări. Renovarea se produce abia în anul 1882. Deşi au existat perioade
când în mănăstire trăia şi un singur călugăr, ori chiar nici unul, “frăŃia nu s-a stins, mai ales din
cauza ataşamentului credincioşilor care locuiau mai aproape ori mai departe de mănăstire şi care
veneau să se închine lăcaşului sfânt multisecular şi icoanei Maicii Domnului Făcătoare de
Minuni, o copie a icoanei Trojeručica, menŃionează Stevan Bugarski în monografia Ortodoxia
sârbă în România.

Mănăstirea Kusić se află pe malul stâng al Nerei şi, după tradiŃie, a fost ctitorită la finele
veacului al XV-lea de către despotul Jovan Branković. Tot conform credinŃei păstrate de locuitori
ai satelor învecinate, mănăstirea era metoc al mănăstirii Studenica. Este pomenită în Catastiful
din Peć în anul 1666. În timpul stăpânirii turceşti este incendiată, iar în anul 1725 este renovată
de obercneazul satului Kusić, sat care se află pe malul celălalt al Nerei, în Serbia de azi.

Prin hotărârea împărătesei Maria Terezia, în anul 1777 mănăstirea Kusić este ataşată
mănăstirii Zlatica, dar cu o mare împotrivire din partea credincioşilor din împrejurimi. Turcii au
fost aceia care au incendiat mănăstirea în 1788, pe vremea existenŃei Krainei lui Koča. Mănăstirea
este renovată după primul război mondial.

Mănăstirea Sângeorge se află pe râul Bârzava, un afluent al Timişului, în centrul
Banatului, la sud-vest de Timişoara. Este construită în 1486. O inscripŃie ne spune că a fost
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ctitorită de despotul Jovan Branković. Cu aceeaşi ocazie se pomeneşte şi numele primului
egumen - Aristah. Izvoarele turceşti menŃionează mănăstirea în anul 1557, dar ea este menŃionată
şi în Catastiful de la Peć în anul 1666. ExistenŃa ei este menŃionată şi în timpul războiului din
1737-1739 “când locuitorii sunt aduşi la marginea prăpastiei, însă au supravieŃuit”.

Conacele mănăstirii au fost reconstruite de către episcopul timişorean Vikentije Jovanović
Vidak, împreună cu cetăŃenii timişoreni. Actuala biserică a mănăstirii a fost construită în anul
1794. PereŃii şi bolŃile interioare au fost pictate de Pavle ðurñev în anul 1799. În acelaşi an
Avram Manojlović realizează şi sculptura. Iconostasul este opera lui Jovan Isajlović.

Dintre stareŃii mănăstirii un loc aparte îl ocupă arhimandritul Pavle Kengelac care s-a aflat
în această funcŃie mai bine de trei decenii (1803-1834). Era un teolog remarcabil, dar era şi
iluminist, om de ştiinŃă, mai cu seamă în domeniul ştiinŃelor naturii şi istoriei. Să-l mai numim şi
pe Gerasim Adamović, cel care avea să devină episcop de Ardeal şi pe Samuil Maširević, care a
devenit mai întâi episcop de Timişoara şi mai apoi patriarh al sârbilor.

Mănăstirea Bezdin datează din anul 1539 aşa cum se menŃionează în Psăltirea lui Božidar
Vuković, psăltire tipărită la VeneŃia şi care se păstrează la mănăstire. ConstrucŃia ei a început în
1522. Este ridicată lângă pârâul Bezdin, afluent din partea stângă al Mureşului, aproape de satul
Munara, pe domeniile fraŃilor Jakšić. Este, de altfel, răspândită credinŃa că mănăstirea a fost
ridicată de fraŃii Jakšić. Însă, pe o inscripŃie care datează de pe vremea lucrărilor de construcŃie,
se menŃionează că mănăstirea e ridicată cu “strădania arhimandritului Joasaf Milutinović şi a
ieromonahului Leontije Bogojević, cu ajutorul tuturor călugărilor şi creştinilor, al fraŃilor Jakšić şi
al celorlalŃi sârbi din împrejurimi.”

Mănăstirea suferă stricăciuni în timpul războiului austro-turc (1716-1718). Un ajutor de
preŃ la renovarea ei l-au dat colonelul Jovan Tekelija, comandant al grănicerilor de pe Mureş şi
fratele acestuia, obercăpitanul (maiorul) Ostoja din Arad.

O întâmplare însemnată în istoria mănăstirii Bezdin a reprezentat-o venirea călugărilor de
la mănăstirea Vinča, de lângă Belgrad, în anul 1737. Anume, pe timpul incursiunii turcilor, în
cursul războiului cu Austria, călugării au fost nevoiŃi să fugă la Pančevo, de aici la Slankamen, ca
să ajungă până la Kanjiža. De aici, sub conducerea egumenului Teodosije Veselinović şi cu
permisiunea vlădicăi de Timişoara Nikola Dimitrijević, veniră la mănăstirea Bezdin.

În monografia Ortodoxia sârbă în România Stevan Bugarski spune: “călugării din Vinča
duceau cu sine, de fapt cărau cu carele, tot ce au putut să ia din mănăstirea lor: candele, obiecte
preoŃeşti de cult, steaguri, veşminte, cărŃi; o căruŃă nouă, trei cai cu harnaşamente şi un cal de
călărit cu şa cu tot, trei pistoale şi un clopot. Ca o valoare aparte au luat cu ei uşile împărăteşti şi
diaconeşti şi icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni. Cu venirea lor, toate acestea au
devenit proprietatea mănăstirii Bezdin.” În anul 1740 călugării din Bezdin şi cei din Vinča se
unesc, avându-l în frunte pe arhimandritul Teodosije. Devenind stareŃ al mănăstirii Bezdin,
Teodosije se consacră cu multă energie renovării mănăstirii. Mai întâi obŃine de la administraŃia
timişoreană să-i fie restituite mănăstirii pământurile dar şi lucrurile valoroase ale călugărilor din
Vinča, care anterior fuseseră luate de la aceşti călugări.

Conacurile mănăstirii Bezdin sunt construite şi refăcute în mai multe rânduri, cel mai mare
fiind construit în 1746. Există o însemnare conform căreia biserica mănăstirii a fost ornamentată
pictural în 1592. Aşanumitul “vechiul iconostas” este opera lui Stefan Tenecki, lucrat pe
cheltuială proprie în 1753. Iconostasul nou este opera lui Jakov Orfelin şi datează cu o jumătate
de veac mai târziu. Sculptura aparŃine lui Aksentije Marković. Sculpturi noi sunt executate de
Lazar Janić. În anul 1848 mănăstirea Bezdin este parŃial distrusă. Anume, aici a intrat armata lui
Kossuth, care a folosit mănăstirea după propriile-i necesităŃi. Lucrările de restaurare ale mănăstirii
sunt terminate în anul 1891. De atunci şi datează actuala înfăŃişare a mănăstirii.

Mănăstirea are o bibliotecă bogată, o arhivă, aici au fost copiate cărŃi, s-au Ńinut cursuri
pentru călugări şi aici a funcŃionat şi o şcoală “pentru copii oamenilor din jurul mănăstirii”.

Printre stareŃi ai mănăstirii sunt pomeniŃi Pavle Avakumović, care mai târziu a devenit
episcop de Karlovac, Gerasim Adamović, episcop de Ardeal, Moisije Mioković, episcop de
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Karlovac, Nestor Jovanović, episcop de Arad, Justin Jovanović, episcop de Buda, Platon
Atanacković, episcop de Buda şi Bačka, preşedinte al societăŃii “Matica Srpska”, Samuilo
Maširević, episcop de Timişoara şi patriarh al sârbilor de mai târziu, Sergije Kaćanski, episcop de
Karlovac, Antonije Nako, episcop de Timişoara, Teofan Živković, episcop de Karlovac.

Pe tot parcursul existenŃei lor mănăstirile ortodoxe sârbe şi-au exercitat cu mare succes
misiunea lor duhovnicească şi de luminare a poporului.

Despre aceasta, în monografia sa Ortodoxia sârbâ în România, Stevan Bugarski notează:
“În vremurile când nu existau şcoli, când prea rari erau şi preoŃii şi hramurile, mănăstirile îi
aduceau pe credincioşii din împrejurimile mai apropiate ori mai îndepărtate, îi povăŃuiau şi îi
îndemnau la credinŃă, dragoste şi unitate. Mai ales în perioada stăpânirii turceşti, mănăstirile au
păstrat şi au răspândit tradiŃiile despre gloriosul trecut al poporului şi al bisericii, dând şi speranŃa
că va veni şi ziua eliberării de sub jugul otoman”.

Pe teritoriul României de azi au fost construite şi au dispărut mai multe mănăstiri sârbeşti.
Astfel în 1566 este menŃionată mănăstirea Srne, iar în acelaşi an şi mănăstirea Moldova Veche în
Clisura Dunării. În apropierea acestei localităŃi în 1579 este menŃionată mănăstirea Ostrvo
(Insula). Pe râul Timiş, în anul 1566 este pomenită mănăstirea MoraviŃa. Lângă Rudna a existat în
anul 1579 o mănăstire cu acelaşi nume. În apropiere de Timişoara este menŃionată în 1537
mănăstirea Darvaš, iar în anul 1566 - Bozit. Cebza era menŃionată în anul 1579, lângă Ciacova. În
apropiere de Mănăştur este menŃionată în anul 1566 mănăstirea Remeta. Pe Mureş exista
mănăstirea Telkon, menŃionată în anul 1625. În apropiere de Jenopolje (Ineu), pe Crişul Alb,
exista în 1479 mănăstirea cu acelaşi nume, ea fiind sediul celei dintâi eparhii a Bisericii Ortodoxe
Sârbe. În Ńinutul Bihorului, aproape de Oradea, exista mănăstirea care era şi sediul episcopal. La
începutul secolului al XVI-lea exista o mănăstire la Lankerek, unde era şi sediul eparhiei sârbeşti.

Mănăstirile Partoş, Săraca şi Hodoş-Bodrog au fost sub jurisdicŃia Mitropoliei de la
Karlovac până la despărŃirea ierarhică a bisericilor sârbă şi română (după anul 1864) când au
revenit Mitropoliei de Sibiu, iar limba sârbă a fost înlocuită cu limba română în oficierea
slujbelor.



37

SUB STĂPÂNIREA TURCEASCĂ

Căderea Belgradului, în anul 1521, a marcat inceputurile incursiunilor Imperiului Otoman
în spaŃiul panonic. În anul 1526 a avut loc pe Câmpia Mohacs bătălia hotărâtoare în care Turcia a
învins catastrofal armata regelui Ungariei. Atunci au căzut sub stăpânire turcească Sremul, Bačka,
Baranja şi o mare parte a Ungariei. Armata turcească şi-a continuat cuceririle înaintând spre
capitala Ungariei, Buda. După căderea Budei, în anul 1541, puterea Ungariei este frântă iar restul
teritoriilor sale sunt împărŃite între Austria şi Ardeal.

Pe la mijlocul veacului al XVI-lea Turcia îşi începe cuceririle şi în Banat. Campaniile au
început în anul 1551 şi s-au încheiat în anul următor. În deceniul următor Turcia a cucerit şi
majoritatea teritoriilor din Crişana.

Sârbii au participat activ la apărarea oraşelor bănăŃene. Acest fapt a ieşit în evidenŃă mai
ales în luptele de apărare a Timişoarei şi Lipovei.

Primul atac asupra Timişoarei datează din octombrie 1551. Printre comandanŃii apărării se
afla şi voievodul sârb Nikola Crepović. Oastea atacatoare era comandată de marele vizir, sârb din
naştere, Mehmed-paşa Sokolović. Sub conducerea acestui mare conducător de oşti a fost cucerită
cea mai mare parte a Câmpiei Panonice.

Dar primul atac asupra Timişoarei nu a reuşit. Mehmed-paşa Sokolović, comandantul de
oşti, conducătorul atacului forŃelor turceşti, cel ce nu cunoştea înfrângerea, a fost nevoit să bată în
retragere.

Al doilea atac al armatei turceşti asupra Timişoarei a început în iunie 1552. Oraşul se apăra
eroic. Cronicarul turcesc a notat că Mehmed paşa “şi-a atacat într-atâta duşmanul” că “s-a avântat
imprudent printre apărători expunându-se pericolului de moarte”. Cronicarul îşi continuă spusele
despre vitejia marelui vizir notând: “şi a încălecat un alt cal şi a continuat lupta”. De data aceasta
Timişoara nu a mai rezistat.

Printre oraşele care au dat o ripostă dârză cuceritorilor turci se numără şi Lipova, o veche
redută pe râul Mureş, locuită de sârbi încă de la întemeierea sa, în secolul al XIII-lea. Totuşi şi
Lipova căzu în octombrie 1551, când Mehmed paşa Sokolović îl numeşte pe Ulam-beg, un
persian din naştere, comandant al cetăŃii. Dar, forŃele întărite ale armatei sârbeşti şi ungureşti
trecură la numai o lună de zile la contraatac şi recuceriră Lipova. Pentru un timp scurt, însă,
pentru ca în iunie 1552 Lipova să cadă din nou la un alt atac al armatei turceşti. Prin căderea
Timişoarei şi a Lipovei, Banatul trecu sub stăpânire turcească.

În urma cuceririlor turceşti Banatul se pomeni a fi în poziŃia avansată din partea de nord-
vest a Imperiului Otoman, fiind parte integrantă a sistemului economic, politic şi administrativ al
acestuia. Din punct de vedere administrativ, Banatul şi o parte a Crişanei formau un paşalâc
aparte cu sediul la Timişoara, ceea ce-i conferi şi numele.

În cadrul paşalâcului Timişoarei turcii formară opt sangiacuri: de Cenad, de Lipova, de
Becicherek, de Ciacova, de Timişoara, de Panciova, de Moldova şi de Orşova. În 1597 la
paşalâcul de Timişoara au fost alipite şi sangiacurile de Gyula şi Ienopol, iar la 1658 şi cele de
Lugoj şi Caransebeş.

În împărăŃia turcească toată averea imobiliară aparŃinea sultanului. El împărŃea domeniile,
spre a dispune de ele, marilor demnitari şi funcŃionarilor superiori. Spahii războinici primeau
zeameturi şi timaruri. Pământul era lucrat de Ńărani dependenŃi - raia. Ei plăteau haraciul, filuria,
uiumul şi se achitau de alte sarcini.

Odată cu venirea turcilor în Ńinuturile Banatului şi ale Crişanei se petrecură şi însemnate
schimbări demografice. Şi anume, o mare parte a populaŃiei maghiare catolice se retrase în
Ńinuturile neocupate ale Ungariei, mai ales în cele din nord, iar elementul de noutate îl reprezenta
populaŃia islamică care venea în oraşe şi palănci şi, într-o foarte mică măsură, în sate. În orăşele
(palănci) trăiau musulmani de origine diferită. Erau turci, persieni, arabi iar cu ei se amestecară
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locuitorii de origine creştină, mai ales sârbii, însă şi românii, grecii, aromânii, armenii. Existau şi
evrei.

Aceste palănci erau de fapt nişte întărituri construite din lemn şi împletituri sub formă de
patrulater. Erau înconjurate de un şanŃ plin cu apă peste care exista un pod de lemn. Erau apărate
de străjeri înarmaŃi. În mijlocul lor se aflau clădirile publice. PopulaŃia sârbă în oraşele Banatului
şi Crişanei era formată din târgoveŃi şi meseriaşi, cunoscători ai multor meserii. În cele mai multe
cazuri era vorba de blănari, croitori, rogojinari, dulgheri, cizmari, fierari, giuvaergii, bijutieri.

În oraşe, adică în garnizoane ale armatei, locuiau şi cei ce făceau parte dintr-o categorie
militară aparte - martalogii. Erau, de fapt, creştini înarmaŃi care îşi satisfăceau stagiul militar în
vremea turcilor în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea în oraşe de frontieră. Perioada lor de glorie
au atins-o în a doua jumătate a veacului al XVI-lea şi în prima jumătate a secolului al XVII-lea.
StaŃionau atunci aceşti martalogi în garnizoanele turceşti de la Adriatică până la CarpaŃi şi, spre
nord, până la Ungaria de Sus. Pe teritoriul României de azi martalogii existau la Arad, Bocşa,
Oradea, Şiria, Denta, Ineu, Lipova, Timişoara, Ciacova şi Cenad. Martalogii au fost organizaŃi ca
şi ienicerii: “împărŃiŃi în unităŃi şi cu ofiŃeri speciali”. Odabaşii sau buliubaşele, adică subofiŃerii,
erau sârbi ortodocşi, în timp ce rangul ofiŃeresc îl purtau sârbii islamizaŃi. În oraşele unde erau
mai numeroşi, martalogii aveau bisericile lor. În spaŃiul la nord de Sava şi Dunăre martalogii au
ridicat circa şaizeci de biserici.

În poeziile populare sârbeşti există următoarea descriere a martalogilor: “Au şireturi la
umeri, iar la brâu săbii”. Izvoarele istorice afirmă că erau şi plătiŃi: “Dacă erau călare, odată la opt
zile primeau câte un ban de aur”. În mai multe localităŃi ei trăiau separat de restul populaŃiei şi
partea aceasta a localităŃii era denumită Cartierul martalogilor.

PopulaŃia sârbească era organizată şi în sate. În fruntea fiecărui sat se afla primarul (knez).
În unele sate erau şi câte doi primari. Satele aveau şi preoŃi şi călugări. În Banat şi în Crişana
existau două feluri de primari. Primii erau aşanumiŃii “beratlii”, adică cei care erau confirmaŃi de
către sultan. AlŃii erau fără acest atribut. În cursul secolului al XVI-lea există puŃine date despre
primari. Printre aceste puŃine la număr izvoare, trebuie pomenit acela de la începuturile stăpânirii
turceşti, din anul 1566. Atunci beglerbegul Timişoarei primi ordin de la sultanul Suleiman
Legiuitorul să aducă în împrejurimile Timişoarei raia sârbească. Sârbii sunt colonizaŃi pe un
pământ părăsit şi necultivat, rămas fără locuitori după războaiele de cucerire a Banatului de către
turci. La ordinul sultanului, în Ńinutul Timişoarei pe sârbi i-a adus cneazul Pavle. Acest cneaz
Pavle avea şi sarcina să organizeze apărarea noilor localităŃi în faŃa jefuitorilor.

În timpul reinstalării Patriarhiei din Peć, Imperiul turcesc se afla în culmea puterii.
Întinzându-se pe trei continente, Turcia şi-a mutat graniŃele adânc în Europa, aproape de Viena.
În a doua jumătate a secolului al XVI-lea apăruseră primele fisuri în mecanismul otoman de stat
şi militar până atunci de monolit. Pe lângă antagonismele tot mai ascuŃite pe plan naŃional,
religios şi social, războaiele de lungă durată purtate la graniŃele de răsărit şi din nordul imperiului
măcinau puterea Turciei. Războiul purtat în Europa împotriva coaliŃiei creştine (1593-1606),
precum şi acela purtat cu safavizii în Persia (cu întreruperi între 1578 şi 1619) scoase la iveală
toate slăbiciunile sistemului militar feudal al Imperiului Otoman.

Războiul purtat în Europa împotriva CoaliŃiei Sfinte a Ńărilor creştine a angajat un mare
potenŃial armat turcesc, ceea ce a determinat popoarele înrobite din Câmpia Panonică şi Peninsula
Balcanică să pornească lupta de eliberare. Acest fapt a corespuns şi planurilor Sfintei Ligi, cu
Austria în frunte. Alături de principele Ardealului Sigismund Bathory, în coaliŃie intră şi
voievodul român Mihai Viteazul, cel care a pornit lupta de unire a principatelor româneşti
Muntenia, Moldova şi Transilvania. Un aliat de seamă în războiul preconizat era şi patriarhul
sârbesc Jovan Kantul.

Socotind că după izbucnirea războiului în 1593 este un moment prielnic pentru înlăturarea
stăpânirii turceşti şi contând şi pe alianŃa cu Liga Sfântă, patriarhul Jovan Kantul părăseşte
politica coexistenŃei cu puterea turcească, politică ce a caracterizat relaŃiile predecesorilor săi din
neamul Sokolović. OpŃiunea sa era lupta armată în locul toleranŃei nesigure cu Poarta. De aceea el
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cheamă poporul sârb la luptă pentru libertate, până la izgonirea osmanliilor din patria
strămoşească. Primii care au îmbrăŃişat chemarea sa au fost sârbii din Banat. De aici, apoi, focul
răscoalei s-a extins în toate Ńinuturile sârbeşti, de la Mureş la Adriatică.

Există mai multe cauze pentru care scânteia răscoalei pentru libertatea poporului s-a aprins
mai întâi în Banat. Anume, în acea perioadă în Ńinutul Banatului locuiau aproape exclusiv sârbii.
Mai erau şi români, în partea de răsărit a Ńinutului. În aceste părŃi periferice erau mai puŃini turci
decât în alte părŃi ocupate din Balcani. Conducerea răscoalei a păstrat o legătură nemijlocită cu
curŃile principelui de Ardeal şi a voievodului valah. Existau legături şi cu curtea împărătească de
la Viena. Nu trebuie, de asemenea, uitat nici faptul că acest Ńinut era numai de patru decenii sub
robie turcească şi că amintirea colectivă a împărăŃiei glorioase pe care osmanliii au distrus-o era
foarte puternică. Acest fapt a sporit mai ales după ce în acest Ńinut bogat începură să vină tot mai
des călugării de pe Muntele Sfânt şi din mănăstirea Mileševo. Ei transmiteau poporului adunat
tradiŃiile glorioase ale trecutului sârbesc de pe vremea dinastiei Nemanjić.

Pe lângă toate acestea, mai trebuie subliniat că şi cultul Sfântului Sava persista de veacuri
în Clisura Dunării şi Muntenegrul de Banat. Chemarea patriarhului Kantul de a se răscula,
chemare pe care în Banat a transmis-o episcopul de VârşeŃ Teodor Nestorović, găsi poporul sârb
pregătit.

Răscoala din Banat, care izbucni cu putere în martie 1594, a fost caracterizată de renumitul
nostru istoric Radovan Samardžić în a sa Istorie a poporului sârb în felul următor: “Răscoala
sârbilor din Banat din 1594, prin numărul de participanŃi, prin amploarea desfăşurării, prin
numeroasele succese pe câmpul de luptă, dar şi prin consecinŃele sale este una dintre cele mai
mari în istoria Europei de sud-est din secolele XV-XVIII. R ăscoala nu a avut caracterul unei
răscoale a raialei nenorocite, lipsită de toate drepturile, despuiată în urma uzurpării, pentru că la
ea au participat, dacă nu au fost chiar capii ei, vlădica de VârşeŃ, preoŃii şi călugării, comercianŃii
şi moşierii şi cnejii populari. Fără această pătură de sus, masa Ńăranilor nu ar fi avut destul curaj şi
ar fi fost fără vreo viziune privind scopurile mai largi ale răscoalei”.

După patru decenii de robie turcească, sârbii din Banat s-au răsculat. Răscoala a izbucnit în
răzvrătitul Muntenegru de Banat în martie 1594. RăsculaŃii au pornit în luptă pentru libertate
purtând steaguri cu chipul Sfântului Sava. Mai întâi au dărâmat cula în centrul Muntenegrului
care reprezenta un simbol al puterii turceşti. Apărătorii ei fură în parte nimiciŃi, în parte au reuşit
să fugă. ForŃele răsculate erau pe zi ce trece mai numeroase. Deşi slab înarmate, ele - hotărâte să
lupte - cuceriră cetăŃile de la Lipova, Margina şi Făget. În scurt timp Banatul nord-estic fu
eliberat. Conduşi de voievodul Petar Maizoš, ei porniră spre VârşeŃ pe care îl şi cuceresc în urma
unui atac. După mai multe confruntări răsculaŃii au cucerit Ohatul, Bocşa şi ParŃa.

Episcopul de VârşeŃ Teodor Nestorović, cel ce avea să intre în istoria sârbă ca sfânt şi
mucenic, deveni personalitatea de frunte a răscoalei din Banat. În avântul eliberator, răsculaŃii au
cucerit multe oraşe şi cetăŃi: Ineu şi Şiria în Crişana, Bečej şi Titel în Bačka.

Succesele răsculaŃilor au avut răsunet în toată Europa Centrală, iar vestea ajunsese şi la
curŃile împărăteşti de la Viena şi Constantinopol. Poarta a dat ordin să fie luate măsuri energice
pentru înăbuşirea răscoalei. Dar acest fapt nu i-a speriat pe răsculaŃi. În iunie 1594 cade şi
Becicherecul. Aici forŃele turceşti numărând 10.000 de ascheri bine înarmaŃi suferiră o grea
înfrângere. Însuşi beglerbeiul Timişoarei îşi pierdu fiul, el însuşi abia reuşind să-şi salveze capul.
Mai mult de o mie de turci rămăseseră pentru totdeauna pe câmpul de luptă.

După ce aproape întreg Banatul, regiunile de pe Crişuri şi părŃile estice din Bačka fură
eliberate de sub turci, răsculaŃii porniră să elibereze centrul Banatului - Timişoara. Având o forŃă
de 5.000 de luptători, ei încercuiesc oraşul. Conducătorul lor Sava Temišvarac (Timişoreanul)
reuşi, printr-un atac puternic, să pătrundă în Oraşul sârbesc, dar fu respins în faŃa bastionului
părŃii turceşti a oraşului. Blocada Timişoarei a durat patruzeci de zile, însă forŃele răsculate sunt
până la urmă respinse.

Eroicii răsculaŃi au încercat să ia legătura cu Ńările creştine vecine - Austria şi Ardealul. O
delegaŃie a răsculaŃilor avându-l în frunte pe episcopul Teodor plecă la Ostrogon, unde se afla
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cartierul general al generalului austriac Tenfenbach, după ce de aici fură izgoniŃi turcii. Generalul
le promite un ajutor militar şi cooperare în acŃiunile viitoare.

Următorul demers al răsculaŃilor bănăŃeni, în delegaŃia cărora se aflau, alături de episcopul
Teodor Nestorović, şi voievodul Sava Timişoreanul şi Velja Mironić, unul dintre comandanŃi, a
fost în audienŃă la curtea principelui Ardealului Sigismund Bathory. ReprezentanŃii răsculaŃilor
bănăŃeni îl roagă cu această ocazie pe Bathory “în numele tuturor moşierilor, al cnejilor sârbi şi a
întregii sârbimi” să-i ajute. Li se promite un ajutor constând din o mie de militari iar comandantul
lor fu numit Gyorgy Borbely. În ciuda tuturor promisiunilor, în general, în următoarele bătălii
împotriva turcilor, sârbii au fost lăsaŃi singuri.

În răstimp, turcii se pregăteau pentru confruntarea hotărâtoare cu răsculaŃii. Însuşi marele
vizir Sinan-paşa se puse în fruntea celor 30.000 de ascheri înarmaŃi până în dinŃi. L-au înfruntat în
jur de 5000 de răsculaŃi slab înarmaŃi. În august 1594, după două bătălii, lângă Timişoara şi ParŃa,
armata răsculaŃilor este înfrântă şi pieri aproape în întregime.

Coloane de refugiaŃi sârbi, cine mai ştie a câta oară, porniră din nou la drum. Se estimează
că circa 10.000 de sârbi au pornit pe Valea Mureşului pentru a evita răzbunarea otomană. În
fruntea lor era episcopul de VârşeŃ, Teodor. Se îndreptau spre Ńinutul dintre Alba Iulia, pe care
sârbii o denumiră Belgradul de Ardeal, şi Teiuş, denumit de ei Târnovo. Aici de mult trăiau
strămoşii lor.

RăsculaŃii care nu s-au refugiat au avut de suportat o răzbunare cruntă din partea turcilor.
Aceştia pustiau şi prădau, incendiau localităŃi, biserici şi mănăstiri iar, conform mărturiilor
preotului Vuk, “a fost sporită fiecare nedreptate faŃă de oameni. Totul s-a stins...”. SituaŃia din
Banat după înfrângerea răscoalei cronicarul anonim o descrie astfel: “Foametea a fost atât de
mare încât tatăl îşi vindea fiul pentru o coajă de pâine; la fel proceda şi fiul. Naşul îşi vindea
finul, fratele îşi vindea fratele. Pentru o fiinŃă umană considerată marfă se plăteau abia câte cinci
groşi, în timp ce un bou valora 15 ducaŃi”. Rezumând rezultatul răscoalei, Radovan Samardžić
sublinia: “Răscoala sârbilor din Banat în 1594, fără a se Ńine cont de sfârşitul şi caracterul său,
este o mare izbândă a unui popor care a rămas singur pe câmpul de luptă pentru că aliaŃii săi
creştini au fost în stare doar să-i înşele speranŃele. A izbucnit prea devreme în timp ce toŃi
creştinii din Europa de sud-est se mai aflau încă în pregătire, mai tergiversau. De aceea a şi fost
înăbuşită.”

În furia lor răzbunătoare, pentru a-i înfricoşa pe sârbii răsculaŃi, din ordinul marelui vizir
Sinan-paşa, în ziua de 27 aprilie 1595 au fost arse moaştele celui mai de seamă sfânt al sârbilor,
Sava Nemanjić, simbol al unităŃii şi al demnităŃii sârbeşti, cel al cărui chip se afla pe steagurile
răsculaŃilor bănăŃeni. Moaştele sfântului sârb se aflau de veacuri în mănăstirea Mileševo, ctitorită
de regele sârb Vladislav. Unii autori consideră că moaştele Sfântului Sava au fost arse cu un an
mai devreme, la începutul răscoalei sârbilor bănăŃeni pentru a preîntâmpina mişcarea populară
sârbă de eliberare.

Înăbuşirea răscoalei sârbilor din Banat a marcat începutul unor întâmplări dramatice la
graniŃa dintre Ardeal şi Banat pentru următoarele două decenii. Acest fapt trebuie privit în
contextul continuării războiului dintre principatul Ardealului şi Turcia, precum şi a mişcării de
eliberare a poporului român sub conducerea lui Mihai Viteazul.

Înfrângerea răscoalei sârbilor bănăŃeni nu a însemnat şi sfârşitul bătăliilor în acest spaŃiu.
Chiar în anul 1595 se reiau luptele la graniŃa dintre Ardeal şi Banat. Pe la mijlocul lui 1595
Gyorgy Borbely reuşeşte, cu ajutorul sârbilor şi a martalogilor, să cucerească Lipova şi Şoimoşul
şi înaintează pe Valea Mureşului. În scurt timp cad Ineul, Cenadul, Nădlacul, Făgetul, Pâncota şi
Aradul. În armata lui Borbely există mulŃi sârbi. “Pentru a spori numărul războinicilor sârbi,
Bathory dădu unui grup de sârbi pământ şi dreptul de a se stabili; şi erau în număr de 10.000 de
suflete cei care au venit din Turcia sub pulpana principelui, în luna februarie 1596. În drumul lor
aceşti pelerini au ucis unele cete de ieniceri şi pe căpeteniile lor, şi, unindu-se cu armata
ardelenească, începură incursiuni prin Ńinuturile turceşti, pustiind şi ucigând totul, până la
Timişoara”, notează în a sa Istorie a sârbilor din Voivodina Aleksa Ivić.
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După succesele armate, în iunie 1596, principele Bathory porneşte spre Timişoara. Printre
participanŃii la acest atac au fost şi nobilii sârbi George Slankamenac, Deli Marko şi Sava
Temišvarac. Armata ardelenească încercui Timişoara. Turcii, însă, primiră ajutor şi blocada fu
ridicată.

Alături de principele Ardealului a luptat şi Deli Marko. El făcea, pe teritoriul Bulgariei,
incursiuni în Turcia. Aşa se întâmplă în 1594 când pătrunse până la Adrianopol cucerind “o mare
avere”. În anul următor el luptă pe Valea Mureşului. În primăvara lui 1596 cu 1500 de oşteni el
ajunge până la Plevna. Şi de aici aduse pradă bogată.

După o perioadă de acalmie, turcii recuceriră Lipova, în anul 1604. Un an mai târziu
principele Ardealului George Basta recucereşte oraşul. Şi de data aceasta în ajutorul principelui
ardelean erau forŃe mai însemnate ale sârbilor. Căpetenia lor, nobilul sârb Vladislav Rac, fu
răsplătit de principele ardelean cu domenii pe Valea Mureşului. Şi alŃi sârbi care s-au remarcat cu
ocazia cuceririi Lipovei au fost răsplătiŃi.

Pentru merite în războiul împotriva turcilor, noul principe ardelean Sigismund Rakotzy i-a
răsplătit, de asemenea, pe sârbi. A fost în special darnic cu sârbii mai de seamă din Lipova care
primiră case şi moşii.

Finalul luptelor din nord-estul Banatului dintre turci şi ardeleni, lupte în care sârbii au fost
prezenŃi de ambele părŃi, avea să se întâmple în anul 1616 când principele Ardealului Gabor
Bethle predă oraşul turcilor din cauză că martalogii sârbi trecură de partea turcilor.

În perioada luptelor aprige pentru libertate în Banat, Crişana şi Ardeal la care a participat
poporul sârb, a avut loc şi războiul de unire a principatelor române iniŃiat de voievodul Mihai
Viteazul şi care s-a încheiat cu succes în anul 1600. Era pentru prima oară în istorie când s-au
aflat într-un singur stat toate cele trei Ńări româneşti: Muntenia, Moldova şi Transilvania. Această
creaŃie statală se destramă în 1601, odată cu moartea lui Mihai Viteazul.

În luptele de unificare a românilor un loc de seamă i-a revenit haiducului legendar sârb
Baba Novak (Starina Novak). El este prezent şi în tradiŃia populară bulgară. Despre acest căpitan
sârb din armata lui Mihai Viteazul, celebrul istoric român şi prieten atestat al poporului sârb
Nicolae Iorga spunea că este “erou din legendă poetică”.

De origine din Poreč, acesta, la chemarea lui Mihai Viteazul, împreună cu haiducii săi sârbi
cărora li se alăturară şi românii şi bulgarii, trecu în Muntenia şi intră în rândurile armatei sale
eliberatoare. De atunci şi până la moartea sa de martir survenită în anul 1601, Starina Novak a
luat parte la toate luptele mai importante purtate de gloria istoriei româneşti, care era Mihai
Viteazul, în Muntenia, Moldova şi Transilvania. În bătălia pentru unificarea Ńărilor româneşti
Starina Novak era avangarda grosului forŃelor armate, dar a acŃionat şi de sine stătător, mai ales în
Ńinuturi turceşti. A apucat unificarea Ńărilor româneşti. În urma unei înşelătorii este prins în
Muntenegrul de Banat, aproape de Lipova, este dus la Cluj unde suportă supliciul şi unde este şi
omorât.

Pe tot parcursul “celui de al doilea război” purtat de Ńările creştine europene împotriva
turcilor după înăbuşirea răscoalei sârbilor în Banat, sârbii au fost de partea Ardealului şi a
Munteniei.

Un rol important l-au jucat sârbii şi cu ocazia pregătirii pentru lupta împotriva turcilor în
anul 1598, pregătire condusă de principele Ardealului Sigismund Bathory şi voievodul muntean
Mihai Viteazul. Un sârb din Teiuş este ales să ocupe funcŃia de consilier principal al principelui
Ardealului, anume George Slankamenac. Pe când turcii asediau fără succes Oradea, George
Slankamenac, sub comanda lui Mihai Viteazul, trecu, în 1598, Dunărea, învinse armata turcească
la Cladova şi se înapoie în Muntenia.

În acest război sârbii ocupau funcŃii înalte fiind de partea Ńărilor beligerante. Când în 1599
se confruntară Austria şi Ardealul, voievodul Munteniei Mihai Viteazul se situă de partea regelui
Rudolf. Printre comandanŃii de seamă în armata voievodului muntean se afla şi George
Slankamenac. Ardelenii pierdură bătălia care avu loc lângă Sibiu şi unul dintre cei care au pierit,
fiind de partea ardelenilor, a fost nobilul sârb Jovan Rac din Teiuş.
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În anul 1600 Mihai Viteazul şi-a continuat războiul de unificare a Ńărilor româneşti. A
pornit împotriva Moldovei care beneficia şi de sprijinul principelui ardelean. În oastea lui Mihai
Viteazul se aflau şi 4.000 de sârbi în frunte cu voievodul Deli Marko. Fără a întâmpina o
rezistenŃă însemnată, armata lui Mihai Viteazul cucereşte capitala Moldovei, Suceava.

În aceeaşi perioadă împotriva voievodului muntean se ridică nobilimea din Ardeal care,
având ajutorul armatei austriece, reuşi să respingă armata Munteniei din Transilvania. Şi în
această bătălie, alături de voievodul muntean, participară o mulŃime de sârbi. Aici sârbii care au
fost luaŃi prizonieri de către ardeleni, s-au retras în cetăŃile pe care le controlau, adică la Ineu şi
Lipova, iar unii s-au refugiat spre partea austriacă.

În luna ianuarie 1601 se întruneşte Adunarea Ardealului care, aşa cum notează Aleksa Ivić,
“era pătrunsă de ură împotriva sârbilor şi a hotărât să-i expulzeze din Ńară şi să nu le permită să se
apropie de Ardeal nici cu preŃul vieŃii”. Dar principele ardelean nu puse în aplicare această
hotărâre considerând că în luptele viitoare nu se poate lipsi de ajutorul sârbilor.

Retrăgându-se în Muntenia, voievodul Mihai Viteazul intră în coaliŃie cu regele austriac
împotriva Ardealului. În toiul pregătirilor pentru a se răzbuna pe ardeleni, în luna august 1601,
voievodul Mihai Viteazul e ucis mişeleşte.

Sârbii au fost activi în înfruntările armate până la terminarea “celui de-al doilea război”, în
anul 1606. După înfrângerea armatei lui Mihai şi după servicii în Austria, Deli Marko se întoarce
în Ardeal. Aici îl chemase noul principe Betlen Bathory. De fapt, partea austriacă avea în plan să-
l numească pe Deli Marko  voievod al Moldovei, după ce în prealabil ar fi obŃinut acceptul
Turciei. Dar acest lucru nu se înfăptui.

Prin stabilirea graniŃei între Turcia şi Ardeal, când cea mai mare parte a Banatului a fost
lăsată în Imperiul Otoman, nobilimea sârbă s-a pomenit în principatul Ardealului. Aici s-au
remarcat câŃiva nobili de seamă.

Jovan Toholijević era conducătorul unei cete de sârbi din armata principelui Gyorgy
Rakotzy. Primi domeniul Vekerd în Bihor. Principele Rakotzy i-a eliberat pe Jovan şi pe oamenii
săi de orice fel de bir, ei având, însă, obligaŃia de a participa la toate acŃiunile militare duse de
principe. După câŃiva ani, în 1642 în fruntea ostaşilor sârbi din Vekerd era Vladislav Rac, care
beneficiase şi el de înlesnirile anterioare.

Urmaşii lui Sava Temišvarac primiră rang de nobili de la principele Gyorgy Rakotzy.
Acest fapt se întâmplă la Alba Iulia, adică Belgradul ardelenesc.

Printre nobilii sârbi din Ardeal se remarcă şi Adam Rac de Galgoa. În anul 1648 el era cel
ce se afla la Timişoara pentru convorbiri cu paşa în calitate de reprezentant diplomatic al
principelui ardelean. În anul 1662 era căpitan al cavaleriei principelui ardelean. Urmaşii
maghiarizaŃi ai familiei Rac au trăit în părŃile de vest ale Ardealului.

Cea mai cunoscută familie printre nobilii sârbi din Ardeal era familia Branković. În a sa
Istorie a sârbilor din Voivodina Aleksa Ivić remarca: “Din spusele care stau sub semnul întrebării
ale grofului George, membri ai acestei familii au fost şi George Rac Slankamenac şi episcopul de
Ineu, Sava”. Anume, alături de episcopul Sava care s-a remarcat cu ocazia predării Lipovei prin-
cipelui ardelean, Sigismund Rakotzy mai recompensă, în 1607, încă 160 de familii de sârbi din
Lipova, remarcate cu acelaşi prilej. Membri ai acestor familii au fost ridicaŃi la rang de nobili, iar
ca recompensă mai primiră şi terenuri şi localităŃi. Despre acestea, Aleksa Ivić ne spune:
“Episcopul Sava este pomenit în noiembrie 1627 alături de Petar Rac de Lipova şi Lazar Rac cel
ce i-a urmat lui Sava la administraŃia bisericească, luându-şi numele de mitropolitul Longhin.
Petar şi Lazar Rac erau fraŃi cu Jovan Branković, tatăl grofului ðorñe Branković şi erau, după
spusele lui ðorñe rude apropiate cu vladica Sava”.

Din cauza pericolului permanent pe care-l prezentau incursiunile turcilor, dar şi a presiunii
calviniştilor, mitropolitul Longhin se refugiază la mănăstirea Comana, în Muntenia. După
plecarea sa Eparhia de la Ineu şi Lipova este suspendată, iar Ineul deveni centrul
protoprezviteratului. După aceasta, ca protoprezviter a fost numit Simeon, fiul lui Jovan
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Branković. În acest timp la Alba Iulia mitropolit al Ardealului era Danilo. Gyorgy Rakotzy al II-
lea îl înlocuieşte pe acesta şi îl instalează ca mitropolit pe protoprezviterul Simeon Branković care
a fost numit Sava al II-lea. La Alba Iulia mitropolitul Ardealului Sava al II-lea îl ia cu sine şi pe
fratele său mai mic ðorñe Branković, conte şi despot al sârbilor de mai târziu.

Mutându-se la Alba Iulia, alături de fratele său, mitropolitul Sava al II-lea, tânărul ðorñe
Branković primi o instrucŃie solidă. Cariera diplomatică ðorñe Branković şi-a început-o când, în
1663, aducea la Timişoara şi Beograd, în numele principelui Ardealului, bir turcilor. Misiunea
diplomatică şi-a continuat-o în calitate de copist şi translator al reprezentantului diplomatic la
Adrianopol ca, după decesul acestuia, să ocupe această funcŃie timp de doi ani. Deci, aici s-a aflat
în total patru ani, având posibilitatea să cunoască problemele Imperiului Otoman, dar şi cultura
greacă şi bizantină. În timp ce se afla la Adrianopol patriarhul sârbesc Maksim îl declară despot al
sârbilor, după ce îi confirmă descendenŃa din ramura de despoŃi Branković.

Din ordinul principelui ardelean Apaffy, fraŃii Branković - mitropolitul Sava al II-lea şi
despotul ðorñe al II-lea - au plecat în 1668 într-o misiune diplomatică la Moscova, la curtea
Ńarului Rusiei, Alexei Romanov. Aveau o dublă sarcină - să-l cointereseze pe Ńarul Rusiei de
soarta sârbilor ortodocşi în Câmpia Panonică şi, din ordinul principelui Apaffy, să cunoască
relaŃiile Poloniei cu Rusia pe de o parte, şi cu cazacii, pe de altă parte. Un interes aparte îl
manifesta principele Apaffy faŃă de intenŃiile Rusiei faŃă de Turcia. În drum spre Moscova
Brankovicii se întâlnesc cu mitropolitul de Kiev Antonie Vinicki, iar la Varşovia cu regele
Poloniei Jan Kazimir. În felul acesta îşi formează o imagine privind situaŃia politică în estul
Europei. FraŃii Branković îi prezintă Ńarului Rusiei părerea că prin unirea forŃelor creştine din
Europa ar fi în stare să învingă forŃa Imperiului Otoman. Pentru a realiza acest lucru, Ńarul Rusiei
ar trebui să devină conducătorul armatei creştine care i-ar izgoni pe turci din Europa.

După întoarcerea sa în Ardeal, ðorñe Branković devine reprezentant diplomatic al
Ardealului la Constantinopol. După câŃiva ani, în 1672, a fost la Bucureşti, la convorbiri cu
voievodul muntean Ghica pentru a-l cointeresa pe acesta de soarta sârbilor şi a românilor
ortodocşi din Principatul Ardealului. Convorbirile se încheie printr-o înŃelegere secretă prin care
Ghica se obligă să ocrotească interesele casei Branković şi ale ortodocşilor din Ardeal. Între anii
1675-1677 Branković este din nou la Constantinopol, în calitate de reprezentant diplomatic la
Poartă. După revenirea în Ardeal ðorñe Branković ia legătura cu regele austriac cu care încheie o
înŃelegere prin care regele austriac se obligă să apere locuitorii ortodocşi din Ardeal iar, în
contrapartidă, în caz de război, sârbii şi românii vor fi de partea curŃii vieneze.

Din cauza relaŃiilor cu demnitarii străini, fără ştirea curŃii ardeleneşti, Brankovicii căzură în
dizgraŃia principelui Mihaly Apaffy. Sava este întemniŃat iar ðorñe se salvează fugind în
Muntenia. Sava este eliberat curând, însă moare la scurt timp după venirea sa în Muntenia.

Şi la curtea Munteniei ðorñe Branković are o carieră diplomatică de succes, devenind, prin
hotărârea voievodului Şerban Cantacuzino, agent al Principatului Munteniei la Poartă. Aici vine
în contact cu verişorul lui Şerban, Constantin Brâncoveanu, viitor domnitor al Munteniei. Aceasta
se întâmplă în perioada pregătirilor intense ale Ńărilor creştine pentru un război împotriva Turciei.
ðorñe avea gata un proiect de eliberare a creştinilor de sub stăpânirea turcească şi de refacere a
ÎmpărăŃiei sârbeşti. Pentru realizarea acestui plan avea nevoie de o alianŃă cu regele Austriei
Leopold I şi domnitorul Munteniei Şerban. La Bucureşti prindea contur o viziune a Europei de
sud-est şi a Câmpiei Panonice după izgonirea turcilor.

Domnitorul Şerban, ca vlăstar al unei vechi familii bizantine era obsedat de ideea reînnoirii
Imperiului bizantin. Era un bun prilej de a stabili o relaŃie de colaborare cu Branković mai cu
seamă că acesta s-a prezentat ca un descendent al familiei de despoŃi. Ca să-şi realizeze cu succes
proiectul, l-au atras şi pe principele de Ardeal Csaky. Rezultatul convorbirilor în trei a fost hotă-
rârea să ia legătura şi cu împăratul Leopold I. În această situaŃie, cu puŃin timp înainte de
izbucnirea războiului împotriva Turciei, pentru împăratul Austriei orice ajutor era bine venit. Cu
această ocazie este comunicată şi acordarea titlului de baron lui ðorñe Branković.
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În curând o mare armată turcească porni o ultimă campanie asupra Vienei. În perioada care
a culminat cu marea migraŃie a sârbilor, ðorñe Branković a devenit cea mai însemnată
personalitate a poporului sârb în spaŃiul panonic.

După considerabile distrugeri şi pustiiri de război, luarea în prizonierat, distrugerea
oamenilor şi a averilor lor, migraŃii, Banatul era în secolul al XVII-lea în mizerie. În şes şi pe
dealuri, scrie letopiseŃul, abia dacă se mai vedeau sate. “Oamenii trăiau pe pământ şi sub pământ,
în case mici, mizerabile, fie îngropate în pământ, fie în nişte cocioabe din împletituri. Casele erau
împrăştiate, iar satele se puteau recunoaşte mai degrabă prin livezile de pomi din jurul caselor
decât prin casele înseşi. Pe păşuni se puteau vedea turme de cai, vaci, oi, dar erau şi porci şi
capre.”

Evli Celebi, este renumitul autor turc al însemnărilor de călătorie aflat în slujba CurŃii, care
începând cu 1630 şi timp de mai bine de o jumătate de secol îşi nota impresiile în urma
călătoriilor prin Imperiul Otoman şi prin alte părŃi. Rezultatul acestor călătorii este cartea în zece
volume Însemnări de călătorie, în care sunt prezentate descrierile Ńărilor, a regiunilor, a oraşelor
pe care le-a văzut, a trăirilor sale, dar şi ale acelora pe care le-a aflat de la localnici sau din arhive.
Însemnările sale conŃin o sumedenie de date din istorie, cultură, etnografie şi economie.
łinuturile Banatului, ale Crişanei şi ale Ardealului le-a vizitat şi le-a descris în anul 1665.
Descriind împrejurimile Timişoarei, cronicarul turc ne spune că aici după ploaie se formează un
asemenea noroi că şi “un elefant se poate îneca”. Iarba ştia să crească într-atât încât în ea se putea
pierde şi un călăreŃ! Călătorind pe Valea Mureşului, prin Banat, Crişana şi Ardeal, Evli Celebi
notează că la Szeged s-a îmbarcat pe un vapor şi a trecut de partea cealaltă a Tisei şi apoi, pe
malul Mureşului, a ajuns la Cenad. Descriind Mureşul, cronicarul spune că pe Ńărmurile sale se
află multe vii şi livezi şi că populaŃia îşi ia apă din acest râu. Pentru că apa şi aerul sunt plăcute,
aici există o mulŃime de flăcăi şi fete. Celebi ne oferă date despre Mureş notând că el: “izvorăşte
din MunŃii Colacevar în Ńara Ardealului. Trece pe lângă multe oraşe, atingând oraşele Hoz şi
Deva. Pe lângă aceasta în el se varsă o mulŃime de pârâuri şi pârâiaşe şi, curgând spre apus, în
łara Timişoarei atinge oraşul Lipova”. Continuându-şi cursul prin şes, în apropiere de Cenad, se
varsă în Tisa. Această parte a spuselor sale Celebi o încheie cu următoarele cuvinte: “după aceea
ambele râuri mari precum marea, curg şi se varsă într-un râu mare numit Dunărea, lângă oraşul
Titel”.

Continuându-şi pelegrinările prin Banat, Celebi ajunge şi în oraşul Beşenova. Despre
această localitate ne spune: “Prin belşugul de alimente de tot felul, această localitate poate fi
considerată o palancă (târg) bogată”. De aici Celebi a ajuns la Arad, iar apoi la Lipova, unde trece
Mureşul şi ajunge la Radna. De aici îşi continuă călătoria spre Gyula, până la Oradea Mare. După
ce vizită łara Oradiei, Celebi porni spre łara Ardealului ca “să vadă şi oraşele de acolo”.
Vizitând mai întâi oraşele Ungariei de est de azi, ajunge la Cluj şi apoi, pe firul Mureşului, la
Alba Iulia, adică, aşa cum spune, “la Bălgrad, cetatea de scaun a împăratului Ardealului”. Prin
Saszvarosz şi Deva, ajunge la Timişoara şi spune: “ Cu ortacii împreună într-o oră trecurăm podul
Ordun. Este un pod mare şi tare, un pod de lemn. Are şase arcade. Râul Timiş ce curge sub pod
izvorăşte din łara Ardealului. Râurile şi pârâurile ce traversează şanŃurile oraşelor Sebeş şi Lugoj
se adună în acest râu, Timiş. După ce un braŃ al său trece prin şanŃurile Timişoarei, râul curge
lângă târgul Panciova şi se varsă în Dunăre”. Drumul îl duce pe Celebi mai departe spre VârşeŃ,
despre care spune: “Oraşul a fost înfiinŃat şi ridicat de regele-despotul sârb”. Coborând spre
Dunăre Celebi ajunge la Nova Palanka care fu cucerită “din mâinile necredincioşilor sârbi”. Nova
Palanka era reşedinŃa sangiacatului Moldova Nouă, sangiacat ce se întindea în Ńinuturile Clisurei
Dunării de azi. Mai pomeneşte cronicarul turc şi râul Caraş care se varsă în Dunăre şi izvorăşte în
Ardeal.

Celebi ne spune că în toate târgurile pe care le-a vizitat trăiesc sârbi, târgoveŃi şi meseriaşi,
dar şi militari. În timp ce majoritatea populaŃiei din oraşe era de origine islamică, satele erau
ortodoxe sârbe.
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Grija populaŃiei ortodoxe sârbe din Banat, Crişana şi Ardeal, atât din oraşe cât şi din sate,
era purtată de biserică. Biserica Ortodoxă Sârbă de pe teritoriul României de azi a fost organizată
în cadrul Mitropoliei Ardealului, a Eparhiei de la Ineu, precum şi a eparhiilor cu sediile la VârşeŃ,
Timişoara şi Arad.

Teritoriul României de azi a fost vizitat de mulŃi înaltstătători ai Bisericii Ortodoxe Sârbe.
În mod special trebuie remarcată vizita canonică efectuată de către patriarhul din Peć, Pajsije
Janjevac în anii 1628-1629.

Despre Banatul din a doua jumătate a veacului al XVII-lea relatează şi Catastiful din Peć,
un recensământ sui-generis al populaŃiei ortodoxe. Recensământul a cuprins populaŃia ortodoxă
sârbă la vest de linia Lipova - Timişoara - Bela Crkva -Cheile Nerei. Este efectuat în două rânduri
(1660 şi 1666), la porunca patriarhului din Peć, Maksim, predecesorul lui Arsenije al III-lea
Čarnojević. Studiind Catastiful din Peć, ne este oferită o imagine reală  despre poporul sârb din
Ńinutul Banatului în perioada premergătoare Marelui Război şi Marii MigraŃii a sârbilor.

Primul recensământ, cel din 1660, a cuprins 168 de localităŃi, trei mănăstiri din Banatul de
vest şi cel mijlociu, toate exclusiv cu populaŃie sârbă. Între ele erau 159 de sate şi nouă târguri ori
oraşe: Bečej lângă Vranjevo, Bečkerek, Vršac, Kovin şi Nova Palanka din Banatul iugoslav de
azi şi Denta, Rudna şi Timişoara, în Banatul românesc de azi.

Al doilea recensământ cuprinde 103 localităŃi din care sunt specificate: Vršac ca
“localitate”, Bečkerek ca “oraş”, Arad ca “mahala”, Denta ca “sat”, Beşenova ca “oraş”, Rudna
ca “târg”, Timişoara ca “oraş” iar Lipova ca “un oraş vegheat de Dumnezeu”.

Recensământul din 1660 cuprinse trei mănăstiri, Mesić (azi în Banatul iugoslav) şi Kusić şi
Sângeorge, în Banatul românesc. Recensământul din 1666 cuprinde şi mănăstirile: Drenovac,
Mesić, Sredički, în Banatul iugoslav de azi şi Kusić, Partoş şi Hodoş, pe teritoriul Banatului
românesc de azi.

În Catastif mai sunt menŃionate şi nume de cnezi (primari) între care: Janjuš din Banloc,
Jovan Vujić din Variaş, apoi, ceva mai târziu, Nikša şi Vuk. Radul era primar la Višad, Prodan la
Ivanda, şi un alt Prodan la Ianova. La Checea era primar tot un Prodan, la Knez Mrñan, la
Mănăştur Klisara, Marko la Pesac, Cvetko la Becicherecul Mic, Vuk la Pobad, Sredoje la
Radovanci, Radojica la Saravale, Vukmir şi Milan la Sânpetru, Nikola la Velici.

Şi numele cnezilor (a primarilor) la oraşe şi târguri sunt consemnate. Aşa Ignjat era
primarul “oraşului Arad, mahala de lângă Mureş”. La Beşenova era Miloş, iar primar în Mahala
de Sus, “oraş de Rudna” era Kuzman.

Deci, aceasta era situaŃia în Banat, precum şi în alte părŃi din România de azi, în momentul
în care trupele Sfintei AlianŃe Ortodoxe, împreună cu răsculaŃii sârbi, au pornit războiul pentru
izgonirea turcilor din Europa.
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RĂZBOIUL VIENEZ ŞI MAREA MIGRA łIE A SÂRBILOR

În intenŃia de a cuceri partea habsburgică a Ungariei şi Viena şi de a stăpâni în Europa
Centrală, Turcia porni în anul 1683 un război care a durat 16 ani.

După un noroc schimbator din timpul luptelor, prin pacea de la Karlovatz, în anul 1699
graniŃa austro-turcă este mutată spre sud, spre Sava, Dunăre, Tisa şi Mureş.

Pe la mijlocul anului 1683 marele vizir Kara-Mustafa porni o armată numeroasă împotriva
Austriei. La Viena se vorbea că Turcia se va mulŃumi cu ocuparea unuia dintre oraşele de graniŃă
– Komarno sau Gyula – şi cu mutarea graniŃei mai aproape de Viena şi că îşi va opri acŃiunile
războinice. Dar, ocupând Gyula şi ocolind Komarno, armata turcă  asediază, în iulie 1683, oraşul
Viena. În ultimul moment Viena este salvată de asediu de către regele Poloniei Ian Sobietski după
ce armata acestuia făcu joncŃiune cu armata herŃegului Karol de Lotaringia. După două luni,
Viena este eliberată de asediu. Începe retragerea spre sud şi cucerirea unei mari părŃi a Câmpiei
Panonice şi a Peninsulei Balcanice – teritoriu locuit de sârbi.

După eliberarea Budei în 1686, trupele Sfintei AlianŃe a statelor creştine formate din ostaşi
austrieci, polonezi şi ai Republicii VeneŃia, se îndreptară spre sud, către Sava şi Dunăre. Poporul
sârb care se afla de mai multe veacuri sub robie turcească, porni în masă împotriva osmanliilor.
Printre primii s-au răsculat sârbii din Banatul de Timişoara, în anul 1686 în frunte cu Novak
Petrović.

În timpul asediului Budei Novak Petrović îi promite împăratului Leopold că va pune la
dispoziŃia armatei  Sfintei AlianŃe trei mii de oameni înarmaŃi, pentru lupta împotriva turcilor. În
schimb cerea o scrisoare de garanŃii ca să aibe cu răsculaŃii săi liberă trecere prin teritorii aflate
sub controlul armatei austriece. Erau, de asemenea, pregătiŃi să accepte un general sub a cărui
comandă vor lupta precum şi un Ńinut în care vor trăi după eliberarea Budei. Propunerile
răsculaŃilor fură acceptate în august 1686 de către Consiliul de Război al CurŃii. UnităŃile
răsculate sunt puse sub comanda generalului Istvan Csaky.

În toamna lui 1686 turcii se retrag în cetăŃile Petrovaradin şi Timişoara. Sârbii răsculaŃi au
intrat în primăvara lui 1687 unind şi teritoriile eliberate din Banat în triunghiul dintre Mureş şi
Tisa. Împotriva lor porni, în martie 1687, begerbegul de Timişoara Ibrahim-paşa. Sârbii au
întâmpinat armată turcească la Szöreg, lângă Szeged, şi au învins-o. Atunci comandantul de
Szeged, baronul Heinrich, postă armata lui Novak Petrović de-a lungul malului drept al Tisei,
între Martonos  şi Bečej.

Încurajat de succes, Novak Petrović porni acŃiunea de întărire numerică a armatei sale. În
intenŃia sa era să adune sub arme douăzeci de mii de sârbi. Pentru a putea aduna oameni din
Banat şi Srem, el ceru permisiunea Consiliului de Război al CurŃii. Pentru sine cerea titlul de
căpitan şi domeniile Bečkerek şi Lipova. În locul generalului Csaky el cerea un superior din
rândurile germanilor. Consiliul de Râzboi al CurŃii acceptă ca Novak Petrović să fie avansat la
gradul de căpitan şi îl numi comandant al răsculaŃilor sârbi pe generalul Anton Karaff. Dar nu
acceptă solicitarea lui Petrović ca să-i fie date domeniile Bečkerek şi Lipova.

În operaŃiunile militare ulterioare armata căpitanului Novak Petrović se alătură armatei
imperiale a generalului Karaff care, gonindu-i pe turci, ieşi la Mureş. În mai 1688 armata
austriacă ocupă Şoimoşul, apoi trece Mureşul şi în luna iunie 1688, după un asediu de trei zile,
timp în care sârbii au un rol important, ocupă Lipova. AcŃiunile ulterioare de eliberare a Banatului
sunt preluate de contele Friederich Veterani. În august 1688 austriecii, ajutaŃi de răsculaŃii sârbi,
cuceresc Caransebeşul. Cu această ocazie echipajul turcesc format din 800 de oameni se predă
fără lupte cu condiŃia să aibe drum liber spre Dunăre. Din ordinul generalului Veterani, armata
învinsă a turcilor este escortată până la Mehadia de austrieci. În drum spre Orşova, însă, îi ajung
din urmă răsculaŃii sârbi ai lui Novak Petrović şi îi ucid. Cu ocazia asediului Lugojului trei sute



47

de martalogi sârbi aflaŃi în apărarea cetăŃii se predau fără luptă. La intervenŃia răsculaŃilor sârbi
aceşti martalogi sunt încluşi în componenŃa armatei austriece.

Înaintând prin Banatul de Răsărit spre Dunăre armata generalului Veterani cuceri, fără
luptă, şi Mehadia pentru că turcii aflaŃi aici pentru a apăra localitatea s-au împrăştiat. În răstimp
răsculaŃii sârbi – în număr de trei mii – încercuiesc oraşul Orşova, îl cuceresc, ucid turcii existenŃi
şi distrug cetatea. După ce Orşova fu cucerită, ajunge şi generalul Veterani şi le încredinŃă sârbi-
lor apărarea acestui oraş. Armata austriacă trece Dunărea şi ajunge la Kladovo continându-şi
incursiunea în adâncul Peninsulei Balcanice.

În perioada Războiului Vienez pe scena istoriei ca o personalitate de frunte a poporului
sârb din Ńinutul panonic apare contele (groful) ðorñe Branković. La începutul Războiului vienez,
în 1683, Branković se afla la curtea voievodului muntean Şerban Cantacuzino. Fiind urmaş al
glorioşilor despoŃi sârbi şi un diplomat iscusit, Branković fu trimis de către Cantacuzino la împă-
ratul de la Viena pentru a susŃine planul său potrivit căruia într-un viitor război al Austriei şi al
Rusiei împotriva turcilor principalul sprijin al aliaŃilor în Balcani ar fi Muntenia. Între timp, cum
luau amploare operaŃiunile militare, s-a creat şi posibilitatea ca Rusia să rezolve problema estică
în alianŃă cu popoarele balcanice creştine. În aceste condiŃii şi pe fondul înaintării armatei creştine
spre Sava şi Dunăre, voievodul Şerban a încercat să ia legătura şi să intre în alianŃă cu Rusia, pe
tronul căreia se afla atunci Petru cel Mare. Aflându-se la Bucureşti Branković îl sfătuieşte pe
Şerban să-l încludă în convorbiri şi pe patriarhul sârb Arsenije al III-lea Čarnojević care, de un an
de zile, avea stabilite relaŃiile cu Curtea rusească. Dorind să intre în legătură cu Arsenije al III-lea,
Branković spera că acesta îi va confirma şi oficial originea de despot, ceea ce se şi împlini.
Arsenije al III-lea acceptă propunerea lui Branković şi îl recomandă łarului Rusiei pe principele
Munteniei Şerban.

Şerban a propus să fie inclusă şi Muntenia într-un eventual război al Rusiei împotriva
Turciei. Exemplul său îl vor urma şi sârbii, şi bulgarii şi moldovenii. În acest fel vor lua armele în
mână circa 300.000 de creştini ortodocşi. Toate acestea se întâmplau pe când generalul imperial
Veterani se afla  în Ardeal şi era numai o chestiune de zile intrarea sa în Muntenia. Dar şi poziŃia
de neutralitate a lui Şerban a început să trezească suspiciuni în Consiliul de Război al CurŃii.

În asemenea împrejurări s-au deschis larg porŃile pentru realizarea proiectului lui
Branković privind crearea unui Regat iliric sub patronajul împăratului austriac. Şerban i-a propus
lui Branković ca acesta să-i ceară împăratului să-l ocrotească şi să-i confere titlul de conte – exact
ceea ce îşi dorea Branković pentru sine! Şi Branković ajunge, pe la mijlocul lunii iunie, la Viena
venind de la Bucureşti, străbătând Muntenia, Ardealul şi Ungaria. Având drept recomandare
Diploma privind originea sa, diplomă dată de Arsenije al III-lea Čarnojević, şi promiŃând
loialitatea şi intrarea sârbilor în război împotriva turcilor, lui Branković i se oferi posibilitatea să-
şi prezinte Memorandumul împăratului Leopold I de Habsburg.

Propunerea conŃinută în textul Memorandumului şi făcută în numele capilor poporului, fu
acceptată de către Curte. Era deosebit de atractivă oferta ca la graniŃa turcească să se alinieze
300.000 de creştini pregătiŃi să intre în luptă împotriva turcilor. Acordarea unui titlu de conte al
Sfântului Imperiu Roman în septembrie 1688 nu însemna prea mult pentru Curtea vieneză, dar
era considerată a fi un mijloc eficace pentru succesul adunării creştinilor de partea Austriei. La
scurt timp după aceasta Branković este trimis în Ardeal, la statul major al generalului Veterani
care pe la începutul toamnei cuceri Caransebeşul unde i se alăturară şi sârbii şi românii bănăŃeni.
Pe Valea Cernei el înaintă până la Orşova, la Dunăre. Pe baza înŃelegerii cu voievodul muntean
Şerban Cantacuzino, Veterani s-a întors în Ardeal toamna târziu trecând prin Craiova. Branković
şi Veterani se întâlniră la Sibiu. După o scurtă şedere la Veterani Branković vine la Bucureşti, la
Şerban. În timp ce se afla el la Bucureşti se produse schimbarea la tronul Munteniei. Ca voievod
fu numit Constantin Brâncoveanu, un cunoscut al lui Branković încă de pe vremea când se afla la
Constantinopol. Era, deci, un prilej minunat ca Branković, cu acceptul lui Veterani, să rămână în
anul 1688 la Bucureşti şi să-şi formeze, atent, o imagine privind poziŃia noului voievod faŃă de
Viena.
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Dar, poziŃia Vienei faŃă de Branković se schimbă brusc. În aprilie 1689 la graniŃă, la
Braşov, este prins şi percheziŃionat arhimandritul Isaja asupra căruia se găsiră documente din care
reieşea existenŃa unor legături strânse între patriarhul Arsenije al III-lea şi voievodul Şerban cu
persoane de la Curtea Rusiei Ńariste. Contele Branković deveni, deci, suspect la Curtea vieneză. În
ciuda tuturor acestora, Branković începe să-şi adune armata în luna mai 1689. În această acŃiune a
sa a fost binevenită armată răsculaŃilor căpitanului Novak Petrović căruia însuşi Branković îi dă
ordin să continue să-şi adune răsculaŃii. În calitatea sa de “despot succesor a tuturor ilirilor, mare
voievod al Moesiei de Sus şi de Jos, principe al Sfântului Imperiu Roman, al Ducatului Sfântului
Sava şi al Muntenegrului, domn succesor de HerŃegovina, Srem, Ienopolje şi conte maghiar”,
Branković îl recomandă pe Novak Petrović autorităŃilor laice şi bisericeşti ca având calitatea de
comandant al oştenilor săi. Având în vedere că adună răsculaŃii din ordinul împărătesc, căpitanul
Petrović rugă să nu i se pună piedici în executarea acestei misiuni.

Cu aproximativ 800 de oameni înarmaŃi Branković vine la Orşova. Imediat începe pregătiri
pentru organizarea răscoalei în partea de est a Serbiei. Dorea să aibă o armată cât mai numeroasă
pentru a păşi cu o autoritate sporită în faŃa marcgrofului de Baden. Se pregătea să treacă pe malul
drept al Dunării şi să intre în oraşul Smederevo, “patria străbunilor mei”. În strădania sa de a-şi
îndeplini dorinŃa şi de a aduna o armată cât mai numeroasă, Branković a încercat să-l atragă de
partea sa şi pe căpitanul austriac Pavle Nestorović Dejak care se afla în componenŃa armatei
marcgrofului. Dar, sosind la Orşova, Branković află că răsculatul din armata împăratului Leopold
I şi aliatul turcilor, contele Imre Tököly, se pregăteşte să cucerească localitatea Kladovo, aflată pe
malul drept al Dunării, nu departe de Orşova. Nedorind ca în drumul său spre Smederevo să se
confrunte cu Tököly, Branković se hotărî să-şi continue acŃiunea de ridicare a răscoalei din
Orşova. De aceea el se adresează, la 12 iunie 1689 din Orşova, “din apropierea patriei de
odinioară”, popoarelor din estul şi nordul Iliriei, Traciei, Moesiei şi a altor Ńări cu o înştiinŃare
prin care el, “ðeorñe Branković al II-lea, despot succesor al Moesiei de Sus şi de Jos, marele
principe al Sfântului Imperiu Roman, stăpân al Ducatului Sfântului Sava, al Muntenegrului,
Sremului şi Ienopolei” cheamă poporul la răscoală. Îşi trimite soli spre Smederevo cu misiunea de
a răscula poporul, dar fără succes, pentru că în această acŃiune solii fură împiedicaŃi de forŃele
armate austriece considerând neavenită această acŃiune a lui Branković. În acest timp forŃele
austriece erau deja în Serbia şi înaintau pe Valea râului Morava nemaiaşteptând ajutorul
nehotărâtului Branković. În răstimp Branković părăseşte Orşova pentru că la Kladovo vine
răsculatul Tököly. Branković se retrage în Muntenia, la mănăstirea Tismana. Dar nu încetează
acŃiunea sa de a-l avea aliat pe Pavle Nestorović. Fără succes. Pe lângă titlul de comandant al
oraşului Niš, Nestorović nu-şi mai dorea nimic. Mai târziu acest Nestorović devine comandant al
Mili Ńiei Statale a Serbiei.

Din clipa în care marcgroful de Baden primi de la generalul Donath Heiszller raportul
privind proclamaŃia lui Branković ca şi despre legăturile acestuia cu curŃile Rusiei şi a Munteniei
trecu puŃină vreme. Ceea ce îl îngrijora cel mai mult pe marcgrof era intenŃia lui Branković să
creeze un stat sârb pe teritoriul eliberat de armată aliată creştină. În fine, având asentimentul
Consiliului de Război al CurŃii, după intrarea sa în Kladovo, acesta îi transmite lui Branković,
prin intermediul generalului Heiszller, să treacă Dunărea şi să se întâlnească cu el “când vor putea
vorbi despre toate, ceea ce va fi în folosul şi al împăratului şi al intenŃiilor lui Branković”.
Nebănuind nici un rău, Branković vine la Kladovo, în tabara marcgrofului. Imediat fu încercuit,
arestat şi interogat de marcgroful de Baden. Era în octombrie 1689. Marcgroful îl informează pe
împărat că Branković profită de diploma împărătească şi că a dorit să se impună ca stăpân al
Iliriei. De aceea l-a arestat şi l-a trimis, prin Orşova, la Sibiu. Cu această ocazie i-a confiscat şi
diploma pe care a trimis-o spre păstrare Cancelariei imperiale de la Viena.

Sub conducerea generalului imperial contele Piccolomini, în anul 1689 armata austriacă a
pătruns, împreună cu răsculaŃii sârbi, adânc în teritoriul Peninsulei Balcanice. Armata creştină
ajunse aproape de oraşul Skoplje părăsit în panică de către turci, fugind fie de frică, fie din cauza
ciumei care pustia oraşul. Acesta a şi fost, de altfel, motivul pentru care Piccolomini nu a intrat în
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oraş ci a ordonat incendierea acestuia. La începutul lui noiembrie 1689 armata austriacă avându-l
în frunte pe Piccolomini revine la Prizren. Aici a reuşit, cu ajutorul patriarhului sârb şi al
conducătorului albanezilor, să obŃină ca armatei austriece de 10.000 de oameni să i se alăture
20.000 de sârbi şi albanezi. Dar, înainte de a-şi începe misiunea în adâncul Peninsulei Balcanice,
Piccolomini se îmbolnăveşte de ciumă şi moare, primind înainte de moarte, Sfânta Împărtăşanie
de la patriarhul sârb Arsenije al III-lea Čarnojević.

Între timp - conducătorul armatei creştine marcgroful Ludovik de  Baden, care se afla în
Muntenia, îl numi pe contele Veterani la comanda armatei austriece în Serbia. Prin marş forŃat
Veterani, prin Orşova, ajunge până la Niš, unde se afla grosul armatei austriece. La Prizren, unde
se afla, de asemenea, o parte a armatei austriece, formată în marea ei majoritate din sârbi
comandaŃi de căpitanul Antonije Znorić, totul fusese pregătit pentru retragere. În timpul retragerii
armatei din Prizren spre Niš patriarhul Arsenije al III-lea Čarnojević, împreună cu călugării şi po-
porul din acest Ńinut, luând cu sine tezaurul şi lucrurile sfinte ale mănăstirii din Peć, prin Novi
Pazar şi Studenica porni spre Belgrad. Sub presiunea turcilor şi din teamă de răzbunare zeci de
mii de sârbi porniră spre nord. Având în vedere că Timişoara şi împrejurimile sale erau sub
stăpânire turcească, coloane de exilaŃi din toate Ńinuturile s-au îndreptat spre Belgrad.

În situaŃia dată, împăratul Sfintei ÎmpărăŃii Romane Leopold I de Habsburg adresa, la 6
aprilie 1690 o Scrisoare de chemare ( Invitatoria) către poporul sârb şi patriarhul Arsenije al III-
lea Čarnojević. În această Scrisoare-invitaŃie către toŃi creştinii el promitea libertatea credinŃei,
alegerea voievodului precum şi faptul că vor fi respectate vechile norme de drept şi obiceiuri ale
regilor şi a nobilimii existente înaintea cuceririlor turceşti. Promisiunile sale îşi aveau bază în
vechiul drept personal, potrivit căruia fiecare om trăieşte conform normelor de drept ale neamului
său.

La 18 iunie 1690 avu loc la Belgrad întrunirea conducătorilor laici şi bisericeşti. Către
împărat fu expediată o Scrisoare de credinŃă. În spiritul Scrisorii-chemare, se cereau de la
împărat: recunoaşterea autonomiei bisericeşti şi a jurisdicŃiei patriarhului, în forma în care sârbii
beneficiau de acestea în patria lor. La întrunire au participat şi au semnat Scrisoarea de fidelitate
mitropolitul de Belgrad Simeon Ljubibratić, episcopul de Rudnik Teofan, episcopul de Zvornik
Gerasim şi episcopul de Jenopolje Isaija ðjaković. Alături de ei au mai semnat şi nobilii avându-l
în frunte pe creazul Jovan Rašković.

Pentru a preda Scrisoarea împăratului la Viena şi pentru a transmite poziŃiile întrunirii, fu
însărcinat episcopul de Jenopolje Isaija ðjaković, denumit de popor şi “Cel înŃelept”. Pe lângă o
vastă cultură şi calităŃi diplomatice Isaija ştia şi limbile latină şi germană. Acceptând această
sarcină complicată şi foarte grea, episcopul Isaija porni spre Viena îngrijorat cum îşi va duce la
bun sfârşit misiunea. La Viena el a mers mai întâi la contele ðjorñe Branković, aflat acolo cu
domiciliu forŃat. Branković îl instrui pe episcopul Isaija cum să expună poziŃiile de bază ale
întrunirii de la Belgrad.

După căderea oraşului Niš, în timp ce armata turcească înainta vertiginos către Belgrad,
patriarhul sârb a hotărât să treacă răul Sava şi să păşească pe teritoriul de odinioară al Ungariei. În
momentul acela 50-70.000 de sârbi se pregăteau să traverseze Sava şi să pornească spre nord.
Primii refugiaŃi din vechiul plai natal porniră. ExilaŃii sârbi ocupară poziŃii extreme. O parte
dintre ei se stabilesc în împrejurimile oraşelor Szeged, Subotica şi Baja, între Dunăre şi Tisa. O
altă parte se stabili în Baranja, spre Buda, Siklós, Mohacs, Kaposvar, Simontornja. Majoritatea,
însă, se stabileşte la Buda şi mai la nord, la Szentandreja, Ostrogon, Komoran şi Györ. O parte
dintre refugiaŃi a pornit spre est şi se stabileşte în Eger, Tokay, Szatmar şi Oradea. Patriarhul
Arsenije al III-lea se instală la Komoran unde se afla o numeroasă comunitate sârbă. Komoran
este singurul oraş în care trăiau sârbii, pe care turcii nu i-au învins niciodată.

În statul major austriac se ia hotărârea de a se apăra Ardealul cu orice preŃ. În acest sens în
luna august 1690 din Beograd, prin Smederevo cu ai săi 8.000 de ostaşi porneşte comandantul
marcgroful de Baden. La Caransebeş el face joncŃiunea cu armata generalului Donath Heiszller.
De aici îl trimite la Orşova pe căpitanul Pavle Nestorović Dejak cu misiunea de a ocupa şi apăra
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PorŃile de Fier şi alte trecători spre Adeal şi de a face, de aici, încursiuni în Muntenia în vederea
pustiirii. Pentru aceasta avea la dispoziŃie câteva mii de călăreŃi sârbi. AcŃiunile sale l-au
determinat pe voievodul Brâncoveanu să se întoarcă din Ardeal ca să-şi apere populaŃia în faŃa
încursiunilor ostaşilor lui Nestorović. Planul acesta reuşi. În timp ce populaŃia sârbă se retrăgea
din faŃa turcilor de-a lungul Dunării, cele câteva mii de ostaşi sârbi avându-l în frunte pe Pavle
Nestorović Dejak, apărau eroic cetatea Orşovei de atacurile turceşti. Cei încercuiŃi s-au apărat,
însă, atâta timp cât aveau hrană. Cum proviziile promise de la Caransebeş nu mai veneau, Dejak
se predă. Un echipaj de 600 de oameni a fost dus în lanŃuri la Beograd ca să repare şanŃurile
cetăŃii avariate.

După convorbirile de la Viena, la 21 august 1690 episcopul Isaija ðjaković se întoarce
aducând sârbilor Privilegiile acordate de împăratul Leopold I, pe care le-a predat, la Komoran,
patriarhului Arsenije III.

Primul Privilegiu conŃinea înlesnirile în domeniul credinŃei. Biserica Ortodoxă Sârbă îşi
reprimi drepturile pe care le avea în Turcia. Sunt recunoscute: folosirea vechiului calendar, libera
alegere a arhiepiscopilor, dreptul patriarhului de a numi episcopi şi înalŃi demnitari bisericeşti,
dreptul de a-şi construi biserici şi de a avea domenii bisericeşti.

Având în vedere că materializarea acestor Privilegii a întâmpinat rezistenŃa din partea
nobilimii maghiare care “teroriza şi prăda”, la porunca patriarhului, Isaija ðjaković îi duce o nouă
scrisoare împăratului Leopold I, rugându-l să “elibereze familiile sârbeşti de toate dările de
război”.

Răspunsul împăratului este un nou privilegiu (dat la 11 decembrie 1690) care confirma cele
vechi şi era lărgit prin stipularea faptului că împăratul i-a luat sub ocrotirea sa pe toŃi sârbii,
bunurile şi domeniile lor, i-a eliberat de toate impozitele şi toate birurile şi recomanda
autorităŃilor maghiare preoŃimea sârbă şi populaŃia mireană ca fiind protejaŃii săi.

În anul următor, la Soborul care a avut loc la Buda fruntaşii sârbi i-au cerut împăratului
Leopold I să-l proclame pe contele ðjorñe Branković drept despot al sârbilor. Nedorind să-l
elibereze pe contele Branković din închisoare care, ajungând în fruntea poporului sârb ar putea să
încerce să-şi realizeze ideile din Memorandum, împăratul îl declară vicevoievod pe Jovan Mona-
sterlija, un ofiŃer credincios CurŃii, originar dintr-o familie respectabilă de nobili sârbi din
Komoran. Acest Monasterlija, având funcŃia de comandant suprem al armatei sârbeşti din
Imperiul Habsburgic primi imputernicire “să aibe grijă de treburile poporului sârb şi să-i conducă
pe sârbi”.

În august 1691 armata austriacă porni din Osijek spre Dunăre. În componenŃa acestei
armate se aflau şi 100.000 de oşteni sârbi sub comanda lui Jovan Monasterlija. Marele vizir
Mustafa-paša Ćuprilić porni în întâmpinarea armatei austriece. Bătălia hotărâtoare s-a dat la 19
august la Slankamen şi turcii au suferit o înfrângere grea. Printre cei care au pierit era şi marele
vizir Ćuprilić. Erou al bătăliei, Jovan Monasterlija, s-a aflat cu miliŃia sa în poziŃii avansate şi a
confiscat de la turci 34 de steaguri şi o mare cantitate de armament.

Pe de altă parte, miliŃia sârbă aflată în oastea ardelenească a coaliŃiei creştine triumfă şi ea
sub comanda lui Subota Jović. Oastea lui Jović a cucerit în septembrie 1691 oraşul Arad. Contele
Veterani îl numeşte pe Jović căpitan şi comandant al oraşului. La fel, căpitanul Antonije Znorić
ieşi învingător pe Clisura Dunării într-o bătălie cu turcii. Pe câmpul de luptă au rămas 400 de
oşteni turci. În noiembrie aceluiaşi an, Znorić ieşi victorios asupra turcilor şi în bătălia de la
Caransebeş.

În toiul luptelor împotriva turcilor, împăratul Leopold, pentru a mulŃumi sârbilor şi pentru
a-i încuraja în noile lupte, lărgeşte Privilegiile sârbeşti promiŃând sârbilor ca, după eliberarea
Ńinuturilor la sud de Sava şi Dunăre, va instaura acolo o putere sârbească. Este recunoscută
puterea supremă spirituală şi laică a patriarhului Arsenije al III-lea Čarnojević asupra întregii
populaŃii ortodoxe în Imperiul Habsburgic. Pe lângă sârbi, această poruncă îi avea în vedere şi pe
români, greci şi aromâni.
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Spre finele anului 1691 la Viena ajung trimişii poporului sârb, episcopul Isaija ðjaković,
vicevoievodul Jovan Monasterlija şi Teodor Rupić, comandantul miliŃiei sârbe din Banatul de
Răsărit. Cauza adresării lor către împărat este determinată de faptul că, în ciuda Privilegiilor date,
şi pe mai departe erau supuşi nedreptăŃilor şi siliŃi să plătească impozite şi biruri. Consiliul de
Război al CurŃii le-a acceptat jalbele şi împăratul Leopold I cominică la 1 martie 1692 către
Cancelaria CurŃii din Ungaria că sârbii sunt scutiŃi de impozite de iarnă şi alte biruri şi că este
obligatorie respectarea şi traducerea în viaŃă a Privilegiilor lor. Cu acest prilej sârbii au cerut
eliberarea contelui Branković, dar solicitarea nu le-a fost acceptată.

ÎntruniŃi la Soborul din Baia în 1694 sârbii cer autonomie teritorială. Propunerea este
acceptată de către împărat care emite în acest sens o hotărâre potrivit căreia sârbilor le este
acordată autonomia teritorială în spaŃiul dintre Tisa şi Dunăre, adică nu vor mai fi sub ingerinŃele
judeŃelor şi a stăpânilor feudali maghiari, dar această hotărâre nu s-a materializat niciodată.

În pregătirea bătăliei finale împotriva turcilor, la propunerea Consiliului de Război al
CurŃii, Leopold I confirmă la 1 martie 1695 Privilegiile anterioare, îi recunoaşte patriarhului sârb
dreptul de a numi episcopi, îi scuteşte pe sârbi de plată a zeciuieii către clerul romano-catolic şi le
garantează episcopilor ortodocşi posibilitatea neîngrădită de a efectua vizite canonice. Toate
acestea în scopul de a-i atrage pe sârbi de partea sa.

Pe la mijlocul lui 1695 reîncep operaŃiunile de război în Banatul de Răsărit. Într-un
contraatac armata turcă îi învinge pe austrieci la Lugoj. În această bătălie pier generalul Veterani
şi căpitanul Znorić. Curând cade şi Caransebeşul, pe care, însă, austriecii îl recuceresc şi îşi
instalează acolo statul major al armatei.

Şi căpitanul Pavle Nestorović Dejak porni lupta împotriva turcilor, tot în anul 1695. După o
încursiune în teritoriile turceşti din Serbia, Nestorović încearcă să cucerească Timişoara, însă
încercarea fu nereuşită. În primăvara lui 1696 armata lui Nestorović cucereşte Lipova.

Şi în anul 1697 în Banat s-au purtat lupte între trupele austriece şi turci. Astfel, la finele
lunii ianuarie 1697 sârbii din Caransebeş organizează un atac militar împotriva turcilor din
împrejurimile Timişoarei, atac ce se soldează cu înfrângerea turcilor.

Între timp sultanul trece Dunărea la Pančevo, apoi Tisa la Titel şi se îndreaptă spre Szeged.
Ajungând la Senta, turcii se hotărăsc să treacă Tisa şi să vină în Banat. În acest timp statul major
al armatei austriece era lângă Srbobran. Spre seară, înainte de încercarea turcilor de a-şi realiza
intenŃiile de trecere a râului Tisa, la statul major a lui Eugeniu de Savoya vine Jovan Popović
Tekelija, un căpitan sârb din Senta, care aduce vestea despre încartiruirea sultanului la Senta şi
acŃiunile de prădare a împrejurimilor. În dimineaŃa zilei următoare, la 11 septembrie 1697,
Savoya porneşte cu armata sa înspre Senta. De cum ajunge, şi începe lupta împotriva turcilor
chiar în momentul în care o parte din armata turcească este angajată în traversarea Tisei, grosul
aflându-se încă în provincia Bačka. Bătălia se termină cu înfrângerea totală a armatei turceşti, pe
câmpul de luptă rămânând marele vizir Mehmed Elmas-paşa, mai mulŃi demnitari şi 25.000 de
oşteni turci. Această bătălie avea să decidă victoria coaliŃiei creştine în aşanumitul Război
Vienez.

Dar, abia în ianuarie 1698 sultanul oferă pacea către împăratul Austriei. După consultaŃii
îndelungate, lângă oraşul Sremski Karlovci (Karlovitz), în “Capela Păcii” se întâlnesc în vederea
tratativelor de pace reprezentanŃii din Turcia, Austria, VeneŃia, Polonia şi Rusia. S-a hotărât ca
fiecare să-şi menŃină teritoriul deŃinut în momentul acela. Aproape întregul Ńinut la nord de Sava
şi Dunăre a revenit Austriei iar turcii şi-au menŃinut teritoriul la est de linia Morović-Slankamen,
în provincia Srem. Banatul, cu Timişoara, rămâne, de asemenea, turcilor. ConvenŃia de pace este
semnată la 26 ianuarie 1699.

După Pacea de la Karlovitz din 1699 delegaŃia poporului sârb se adresează împăratului
Leopold I cerând să fie reînnoite propunerile conŃinute în Memorandumul lui Branković din
1688, mai ales acea parte care demonstrează că “Panonia de Srem şi Banatul de Timiş erau
dintotdeauna patria sărbilor”. De aceea, se spune în adresă, Ńinuturile menŃionate trebuie să se afle
în componenŃa Serbiei reînnoite. Se cerea, deci, ca Ńinuturile acestea să fie cedate sârbilor, ca
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Branković să fie eliberat şi să devină despot al sârbilor. Citându-l pe istoricul maghiar Istvanfy, în
cerere se spune că diadema (coroana) despoŃilor sârbi a fost trimisă la Curtea din Viena. De aceea
se cere restituirea acesteia şi încoronarea lui Branković.

Contele Branković se adresează, în anul 1702, Ńarului rus Petru cel Mare cu rugămintea de
a-l influenŃa pe împăratul austriac pentru eliberarea sa din închisoare. Sub presiunea opiniei
publice, Curtea de la Viena formează o comisie a cărei sarcină a fost să stabilească ce fel de
consecinŃe politice ar avea eliberarea contelui Branković. În răspunsul comisiei se spune ca el,
aflat în libertate, ar deveni periculos pentru puterea actuală, dar se şi arată că: “Nimic rău nu a
făcut, dar interesele statului cer aceasta” (adică să rămână în arest  - N.T.). De aceea în 1703 este
confinat (închis) la Heb, în vestul Cehiei, ceea ce făcu practic imposibil orice contact cu sârbii. În
acest oraş şi-a dat şi obştescul sfârşit, lăsând în urma sa opera istoriografică “Cronicile” care au
influenŃat puternic dezvoltarea ulterioară a istoriografiei sârbeşti.

Despre acest titan al trecutului nostru, Nikola Radojčić scrie că ðjorñe Branković a rămas
în conştiinŃa poporului sârb “ca o amintire tristă, ca un memento la ingratitudinea austriacă şi ca
un zălog al viitorului mai bun”.
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INSTAURAREA PUTERII AUSTRIECE ŞI SCHIMB ĂRILE
ETNICE  ÎN BANAT
ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA

După războiul dus de Austria împotriva Turciei în anii 1716-1718, conform hotărârilor
Păcii de la Požarevac (Passarovitz), Banatul a revenit regatului habsburgic. După retragerea
populaŃiei musulmane, pe acest teritoriu au rămas în şes - sârbii şi în Ńinuturile muntoase -
românii.

Ocupând Banatul, împăratul Austriei nu l-a predat nobilimii maghiare cum a procedat cu
alte teritorii ale Ungariei medievale eliberate în Marele Război din 1683-1699. În cazul statutului
Banatului “dreptul sabiei” a prevalat în faŃa “dreptului istoric” pe care îl invoca nobilimea
maghiară. Principele Eugeniu de Savoya, cuceritorul Banatului, consideră că acest Ńinut trebuie să
devină o regiune aparte a Coroanei, sub conducerea directă a Consiliului de Război al CurŃii. În
acest fel a dorit să zădărnicească legătura teritorială directă a Ungariei cu Turcia. Din punct de
vedere economic, cercurile din jurul Camerei CurŃii, care a devenit stăpân în Banat, considerau că
e mai bine ca banii de aici să meargă direct în visteria statului.

În fruntea Conducerii camerale pentru Banat cu sediul la Timişoara este numit iniŃiatorul şi
realizatorul înnoirii economice, contele Claudius Florimund Mercy. În răstimp de două decenii şi
ceva, până în anul 1743, el a reuşit să transforme Ńinuturile mlăştinoase şi nisipoase în cea mai
avansată regiune din sudul Imperiului Habsburgic, punând baze solide unei agriculturi puternice
precum şi producŃiei manufacturiere şi meşteşugăreşti. Este creată o bază solidă pentru dezvol-
tarea comerŃului.

Restructurarea completă a Banatului îşi are originea în orientarea strategică de bază
conform căreia Banatul trebuie să devină bastionul avansat al Imperiului Habsburgic înspre
Turcia. De aceea Curtea de la Viena a insistat să fie colonizaŃi în Banat locuitori din diferite
Ńinuturi din Europa, mai cu seamă din Germania.

În politica de colonizare a germanilor în Ńinutul de sud-est al Imperiului Habsburgic, o
importanŃă aparte este acordată Banatului pentru că acesta a fost considerat ca fiind proprietatea
personală a domnitorului. Primele grupuri ale coloniştilor germani au apărut imediat ce turcii au
părăsit Banatul, în anul 1717. Este populată atunci regiunea Timişoarei. Colonizările au continuat
în mod planificat până la un nou război cu turcii (1737-1739). În aceşti doi ani de război aşezările
germane aproape că au dispărut. Ceea ce a scăpat iataganelor turceşti, a avut de suferit de ciumă
ori de diverşi tâlhari. Un nou val al coloniştilor germani porneşte la începutul anilor patruzeci ai
secolului al XVIII-lea. Pe lângă germani mai sunt colonizaŃi cataloni şi italieni. Dar, localităŃile
lor au dispărut. Majoritatea nu a suportat condiŃiile de climă, iar cei care au supravieŃuit s-au
germanizat. Numărul de familii germane din Banat creştea de la un an la altul. Colonizarea
germanilor în Banat este intensificată după Războiul de şapte ani când cei veniŃi se aşezară pe
Valea Timişului. Era în anii 1766-1772. Odată cu germanii sunt colonizaŃi şi cehii. Principiul de
bază după care s-au ghidat autorităŃile cu ocazia colonizării era să se formeze grupuri etnice ori
religioase pure.

Noile localităŃi pe pământul măsurat şi parcelat sunt ridicate în centrul hotarului, ele fiind
legate cu localităŃile învecinate cu cel mai scurt drum. În locul localităŃilor de tip împrăştiat cum
erau până atunci, noile localităŃi erau comasate, cu străzi longitudinale şi perpendiculare.

Pentru a se crea spaŃiu de colonizare a populaŃiei germane, sunt strămutate o serie de sate
sârbeşti. Colonizarea se efectuează cu un mare ajutor material al statului, dar adesea şi “pe
spinarea” populaŃiei sârbe autohtone.
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Coloniştii germani primesc vite şi unelte agricole necesare pentru cultivarea pământului.
După ce au fost efectuate toate cele necesare, în anul 1763 împărăteasa Maria Terezia dă
publicităŃii Patentul privind colonizarea.

Noile valuri ale coloniştilor germani urmează spre finele anilor şaptezeci şi în cursul anilor
optzeci ale secolului al XVIII-lea. O parte dintre coloniştii germani este îndreptată spre graniŃa de
la Dunăre unde, în anul 1768, ia fiinŃă Batalionul germano-bănăŃean.

Pe lângă germani în Banat trăiau şi români. Până la cuceririle turceşti, românii trăiau în
Ńinuturile muntoase ale Banatului, dar pe la sfârşitul stăpânirii turceşti şi după izgonirea lor şi
instaurarea puterii austriece, începe colonizarea în părŃile de şes ale Banatului locuite până atunci
aproape în exclusivitate de sârbi. Valurile de populaŃie românească vin din Ńările româneşti, mai
ales după 1737 când Oltenia este retrocedată Turciei, precum şi după ultimul război austriaco-turc
din anii 1788-1791.

PopulaŃia românească nu a fost colonizată de către administraŃia de stat, cum s-a procedat
cu germanii. Din contră, adesea a fost împiedicată să se stabilească în Banat. Cu toate acestea,
românii s-au stabilit aproape în tot Ńinutul la est de Timişoara şi în Crişana şi deja pe la finele
secolului al XVIII-lea reprezintă cea mai numeroasă etnie în aceste Ńinuturi. AutorităŃile austriece
îi considerau pe români că sunt crescători iscusiŃi de animale şi, ca atare, îi îndreptau către
anumite regiuni.

Un timp îndelungat ungurii nu au participat la colonizarea Banatului. Cauzele de bază ale
acestui fapt erau neîncrederea autorităŃilor austriece faŃă de strămutarea lor precum şi aspiraŃiile
lor privind Banatul ca o parte a “Ungariei istorice”. De asemenea, nobilimea maghiară nu dădea
lesne voie iobagilor să plece pentru că în părŃile rămase pustii ale Ungariei de Sus trebuia
colonizată o nouă forŃă de muncă. Colonizarea maghiarilor începe abia în a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea, dar împreună cu slovaci şi aceasta mai ales după încorporarea Banatului în
cadrul judeŃelor maghiare în 1799, adică atunci când nobilimea maghiară, împroprietărită cu
pământ, avea nevoie de o nouă forŃă de muncă. Colonizarea maghiarilor începe pe la mijlocul
secolului al XVIII-lea când este desfiinŃată graniŃa militară de pe Mureş. Pe lângă Ńinuturile din
Valea Mureşului, maghiarii “ocupă” şi partea de nord-vest a Banatului, în avalurile râurilor
Mureş şi Tisa.

Bulgarii “ciproviceni” se stabilesc în partea de nord-vest a Banatului în cursul secolului al
XVIII-lea. Au venit din părŃile de est ale munŃilor Stara Planina.

Evreii erau, în marea lor majoritate, o populaŃie citadină şi se ocupau de comerŃ, având în
vedere faptul că nu puteau avea pământ. În Ńinuturile Banatului ei apar în vremea turcilor. În
anumite perioade istorice sunt consemnate prigoanele populaŃiei evreieşti. După publicarea
Patentului privind toleranŃa religioasă în 1782 statutul populaŃiei evreieşti s-a îmbunătăŃit simŃitor
şi în Banat şi de atunci ei încep şi aici să reprezinte un factor economic de seamă.

În oraşe, în decursul veacului al XVIII-lea un loc de seamă îl ocupa şi populaŃia de
comercianŃi şi meşteşugari din rândurile grecilor şi aromânilor. Fiind o populaŃie urbană de religie
ortodoxă, ei erau din punct de vedere economic şi religios în legătură cu sârbii. În această legătură
economică şi duhovnicească îşi are originea etnogeneza când majoritatea grecilor şi aromânilor s-
a contopit cu numeroasa populaŃie sârbească.

În Ńinuturile bănăŃene sunt prezenŃi şi armenii, dar într-un număr mai redus. Doar în secolul
al XVIII-lea numărul lor este mai mare. Însă majoritatea armenilor catolici se contopesc cu
ungurii.

Precum în toate părŃile Imperiului Habsburgic, şi aici trăiau rromii, însă ei nu aveau locuri
stabile. Erau în marea lor majoritate, meseriaşi.

Şi în cursul veacului al XVIII-lea continuă strămutarea sârbilor în Banat, dar într-un număr
mai mic decât în secolele precedente. Cel mai mare val al venirii sârbilor pe teritoriul României
de azi a avut loc cu ocazia celei de-a Doua MigraŃii, în anul 1737. Anume, poporul sârb a
întâmpinat cu mari speranŃe izbucnirea războiului austro-turc în 1737, văzând în acesta şi
eliberarea sa naŃională. Acestea erau motivele pentru care patriarhul Arsenije al IV-lea Iovanović



55

Šakabenta convoacă adunarea fruntaşilor religioşi laici la care se hotărăşte ridicarea poporului la
răscoală. Acesta a şi fost răspunsul dat împăratului Carol al VI-lea la chemarea pe care acesta a
adresat-o sârbilor în aprilie 1737 chemându-i la răscoală pentru ca, uniŃi, să-i izgonească pe turci.
Odată cu trecerea turcilor la contraofensivă, au început şi represaliile asupra populaŃiei sârbeşti.
În septembrie 1737 sârbii, avându-l în frunte pe patriarhul Arsenije al IV-lea Šakabenta, trec
râurile Sava şi Dunărea. O parte, împreună cu patriarhul, se stabileşte în provincia Srem, dar cea
mai mare parte vine în Banat. În Clisura Dunării ei sunt cei ce reînnoiesc localităŃile părăsite şi se
stabilesc în Ńinuturile rămase pustii. Se mai aşează şi în Banatul de şes dar şi în Muntenegrul de
Banat.

Sârbii refugiaŃi nu şi-au găsit liniştea nici în Banat. Din septembrie 1737 până în februarie
1739 turcii făceau repetate incursiuni în Banat, ocazii cu care avea de pătimit populaŃia sârbă.
Incursiuni mai efectuau rămăşiŃele forŃelor turceşti din garnizoanele părăsite. După izgonirea
finală a turcilor din Banat, populaŃia sârbă se încadrează în viaŃa noului Ńinut. Un mare val de
refugiaŃi sârbi mai veni în Banat şi cu ocazia ultimului război austriaco-turc din anii 1788-1791.
Fiind, însă, amnistiaŃi, majoritatea lor se întoarce în Ńinuturile natale.

Ultimul val al refugiaŃilor sârbi ajunge în Banat după înăbuşirea Primei răscoale a sârbilor
(1804) în anul 1813. AutorităŃile austriece îi stabilesc atunci în judeŃele Timiş, Caraş şi Torontal.
O parte infimă ajunge şi în Muntenia. După amnistia dată de turci, majoritatea se întoarce în
Serbia. O parte, însă, rămâne în Banat.

În cursul veacului al XIX-lea nu s-au mai înregistrat migraŃii ale sârbilor spre teritoriile de
azi ale României pentru că Serbia şi Muntenegru, fiind eliberate de sub robia turcească, devin
purtătoare a luptei naŃionale de eliberare. De aceea spre aceste Ńinuturi se îndreaptă sârbii din
părŃile rămase încă sub turci. Atunci a încetat migraŃia spre teritoriul de azi al României.
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GRĂNICERII SÂRBI ÎN SECOLELE
AL XVIII-LEA ŞI AL XIX-LEA

După terminarea Marelui Război (1683-1699) prin Hotărârea Consiliului Militar de
Război, graniŃa militară, fiind un bastion de apărare împotriva turcilor, este reorganizată şi lărgită
întinzându-se de la vărsarea râului Una în Sava până la CarpaŃi. Sunt formate noi graniŃe: cea de
pe Sava, cea Dunăreană, cea de pe Tisa şi cea de pe Mureş.

Practica a demonstrat că aşanumita GraniŃă militară dădea cei mai buni ostaşi, plătiŃi cel
mai puŃin, şi aceasta datorită faptului că proprietăŃile şi familiile lor îi legau de teritoriul aflat în
prima linie cu ocazia fiecărei incursiuni turceşti. În grăniceri, Curtea de la Viena avea un aliat de
nădejde în lupta împotriva nobilimii maghiare. Avându-i pe ei, aşanumiŃii “fii ai împ ăratului”,
Curtea de la Viena a încetat, în mare măsură, să depindă nu numai de nobilii unguri ci şi de cei
austrieci. Pe de altă parte, poporul sârb a devenit un factor capabil să se opună oricărei forŃe care
îi periclita existenŃa şi libertatea. GraniŃa militară oferea sârbilor posibilitatea să-şi păstreze şi să-
şi cultive credinŃa şi limba strămoşilor dar le oferea şi un statut de oameni liberi, subordonaŃi doar
Consiliului de Război al CurŃii.

Adesea schimbate şi completate, principiile de drept care reglementau statutul şi relaŃiile
din cadrul graniŃei militare, s-au cristalizat până la urmă în cadrul domeniilor principale de
acŃiune. GraniŃa militară este constituită ca un teritoriu despărŃit clar de Provincial. De asemenea,
era supusă în toate numai domnitorului. Factorul de bază al independenŃei economice a GraniŃei
militare de păturile stăpânitoare era dreptul de folosinŃă a feudelor grănicereşti, adică un domeniu
militar, care era reazămul vieŃii grănicerilor. Baza juridică a acestui domeniu se afla în postulatul
conform căruia dreptul suprem la proprietate se află în mâinile domnitorului şi acesta dăruieşte
fiecărui grănicer în parte un domeniu cu condiŃia să-şi exercite serviciul militar cu credinŃă şi
devotament.

Păstrarea şi întărirea asociaŃiei familiale (zadruga) erau de o importanŃă deosebită pentru
tăria graniŃei militare şi a capacităŃii sale de luptă. AsociaŃia familială era baza factorului militar,
productiv şi biologico-reproductiv. În acest sens era valabilă regula că nu există graniŃă acolo
unde nu există asociaŃie familială (zadruga). AsociaŃia familială a devenit celula de bază a vieŃii şi
a producŃiei din GraniŃa militară.

După o serie de reorganizări, spre sfârşitul veacului al XVIII-lea este realizată
uniformizarea organizării militare care îşi află forma finală în componenŃa regimentală. Întregul
sistem militaro-teritorial aflat la frontiera către Turcia este organizat în aşa fel încât, pe toată
lungimea de aproape două mii de kilometri, de la Adriatică la CarpaŃi, sunt constituite şase
Krajine (regiuni de frontieră), adică generalate şi şaptesprezece regimente, precum şi câteva
unităŃi mai mici, independente. Existau deci: Krajina de Karlovac cu regimente în Lika, Otočac şi
Ogulin, Krajina de Varaždin cu regiment la Križevac şi Krajina de Slavonija cu regimente la
Gradište, Brod, Petrovaradin şi un batalion de šajkaši, Krajina de Banat cu regimentele germano-
bănăŃean şi valaho-iliric şi un batalion ilirico-bănăŃean precum şi Krajina de Ardeal cu două
regimente româneşti şi două secuieşti.

PopulaŃia GraniŃei militare era împărŃită în patru categorii: miliŃia, ceardaklii, veteranii şi
supranumericii.

Militarii erau grăniceri din serviciul activ şi intrau în componenŃa regimentelor. În caz de
război şi alte necesităŃi, aveau datoria să se prezinte şi, împreună cu unitatea din care fac parte, să
vină la locul desemnat.

Ceardaklii rămâneau pe teritoriul graniŃei şi îşi făceau serviciul în spaŃiul aflat lângă
frontieră. Pe lângă serviciul din interiorul GraniŃei, adesea erau trimişi să lupte şi pe câmpuri de
luptă mai îndepărtate. Şi asta se întâmpla când o cerea o situaŃie dată.
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Veteranii - militarii mai bătrâni aveau proprietăŃi date pe viaŃă, care, după decesul lor erau
restituite statului, adică GraniŃei militare.

Statutul cel mai complicat îl aveau cei supranumerici, adică emeriŃii. Deşi îşi duceau viaŃa
pe teritoriul GraniŃei militare, ei aparŃineu parŃial şi Provincialului, mai ales când era vorba de
plata impozitelor. În fond, ei erau rezerva din care se completau unităŃile grănicereşti, ceea ce se
cerea aproape cu ocazia fiecărui război.

În regulativa juridică privind dezvoltarea GraniŃei militare o mare importanŃă o aveau
privilegiile acordate comunităŃilor militaro-grănicereşti cu scopul ca acestea să se dezvolte în
centre comerciale şi meşteşugăreşti. Conducerea GraniŃei militare era, până în 1754, reglementată
prin diferite statute (generale şi speciale) şi ordine. În acel an este promovat dreptul GraniŃei
militare.

După războiul de şapte ani, GraniŃei militare îi este acordată o atenŃie aparte. Nu numai din
punct de vedere militar, ci şi cultural şi educaŃional. Inspectoratul General al GraniŃei militare ia
fiin Ńă în anul 1765.

După reorganizarea GraniŃei militare, în spaŃiul desemnat pentru GraniŃa Tisa-Mureş veni o
comisie a Consiliului de Război al CurŃii ca să organizeze acest Ńinut. Această comisie a stabilit
ca miliŃia de stat din zona Mureşului şi a Tisei să cuprindă 2853 de oşteni arondaŃi în 26 de
localităŃi de frontieră. În cursul anilor 1701, 1702 se efectuase colonizarea sârbilor care, după mi-
graŃie, se stabiliseră vremelnic în localităŃile din Ungaria de Sus. De aici locuitorii au fost
strămutaŃi în zonele Tisei, a Mureşului şi în sudul provinciei Bačka întărind astfel elementul etnic
sârb existent acolo.

Pe teritoriul GraniŃei de Mureş sârbii au fost la început colonizaŃi în 13 localităŃi: Arad,
GlogovaŃ, Mândruloc, Nădlac, Păuliş, Pecica, Sâmbăteni, Semlac, Cenad, Cicir, Şeitin, Săvârşin
şi Şoimoş. Centrul de comandă era la Arad. Comandant al GraniŃei de Mureş a fost numit
colonelul Jovan Tekelija, cel care a cucerit gloria în timpul Marelui Război în bătălia de la Senta
în anul 1697. El a realizat practic Hotărârea Consiliului de Război al CurŃii de construire a cetăŃii
pe Mureş, în partea bănăŃeană, vis-a-vis de Arad.

Un conflict sângeros dintre sârbi şi unguri a avut loc în timpul Răscoalei populare conduse
de principele ardelean Ferencz Rakotzy (1703-1711). Răscoala a izbucnit în părŃile de est ale
Ungariei şi a cuprins întreaga Ńară. UnităŃile imperiale (cu un număr redus de oşteni) s-au
împrăştiat în panică în faŃa forŃei ofensive a armatei maghiare de eliberare care număra 100.000
de oameni înarmaŃi.

În situaŃia dată sârbii reprezentau un potenŃial militar pe care contau ambele părŃi
beligerante. Curtea de la Viena, pentru că le-a acordat sârbilor privilegii şi pentru că sârbii
reprezentau grosul unităŃilor grănicereşti, s-a orientat spre atragerea de partea sa a personalităŃilor
de frunte cum au fost vicevoievodul Jovan Monasterlija, comandantul GraniŃei pe Dunăre,
Mojsije Rašković, comandantul GraniŃei de Tisa, Vulin Ilić şi Jovan Popović Tekelija. Pentru a-i
atrage pe sârbi de partea sa s-a străduit personal Eugen de Savoya.

Încercări de a-i atrage pe sârbi de partea lor au existat şi dinspre nobilimea maghiară în
frunte cu principele ardelean Ferencz Rakotzy. Încercarea sa se baza pe faptul că sârbii trăiau în
spaŃiul dintre Balaton şi Mureş, Dunăre şi Drava. Fiind înarmaŃi se considera că ei pot influenŃa
hotărâtor rezultatul răscoalei. Deci, luând în considerare că sârbii erau “înarmaŃi şi pricepuŃi la
arme”, conducerea răscoalei a chemat nobilimea maghiară să fie tolerantă faŃă de ei. Mai ales că
ei îi considerau pe sârbi şi o posibilă forŃă de muncă. Rezultat al acestei viziuni din partea
maghiară a rolului sârbilor, în situaŃia dată, principele Rakotzy adresează, în august 1703, un Apel
către sârbi prin care îi cheamă “să se ridice imediat la arme şi să se oblige a fi în folosul patriei
noastre dragi”. Dacă vor face astfel, evidenŃia principele, “ne obligăm ca din tată în fiu, dintr-o
generaŃie în alta, veŃi fi într-o asemenea libertate că nu veŃi mai plăti bir nimănui şi nicăieri”.
Sârbii au respins Apelul şi s-au alăturat Vienei. În cursul înfruntărilor au avut mult de pătimit.
Multe sate sunt incendiate, locuitorii ucişi, iar mulŃi, pentru a-şi salva viaŃa, fugiră în Ńinuturile
din Banat care se aflau sub stăpânire turcească.
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Văzând că va avea de furcă cu sârbii, Rakotzy a încercat încă o dată să-i atragă de partea
sa. Astfel, în 1705 el se adresează patriarhului Čarnojević oferindu-i 20.000 de forinŃi dacă i se
alătură iar sârbilor promiŃându-le că le va respecta toate drepturile cucerite înainte. Cum
răspunsul întârzia să vină, Rakotzy îi ceru patriarhului Arsenije al III-lea, printr-un ultimatum, să
organizeze imediat o întrunire popular-bisericească care să hotărască să-i susŃină pe răsculaŃii
maghiari.

În aceşti ani sârbii au avut de înfruntat încercări grele. Erau în pericol de exterminare
totală. Ambele părŃi cereau ca sârbii să li se alăture ameninŃând cu exterminarea în caz de
nesupunere.

ÎnŃelegerea dintre Curtea de la Viena şi răsculaŃii maghiari din 1706 a însemnat încetarea
temporară a operaŃiunilor de război. Acest prilej l-a folosit Rakotzy să se răzbune pe sârbi. Şi aşa
au mai apărut zeci de mii de noi victime. Reluarea ostilităŃilor i-a îndreptat şi mai mult pe sârbi
către Curtea de la Viena.

Prin Pacea de la Satu Mare în anul 1711 răsculaŃii se predau. Dar pentru poporul sârb au
rămas consecinŃe grele. Pe lângă pierderile inimaginabile, când au pierit conform izvoarelor
maghiare, mai mult de 100.000 de sârbi, răscoala lui Rakotzy a provocat noi migraŃii. Sârbii ce
locuiau până atunci la nord de Mureş şi în Ardeal, s-au retras spre sud.

Răscoala iobagilor din Ńinuturile aflate la nord de GraniŃa de Mureş, în Crişana, împotriva
exploatării de către nobilimea maghiară, din anul 1735, a fost dublu legată de grănicerii de pe
Mureş. Pe de o parte, fiind armată imperială, au participat la înăbuşirea răscoalei, iar pe de altă
parte, un număr de ofiŃeri de grăniceri, avându-l în frunte pe Pera Jovanović Segedinac, a condus
iobagii împotriva feudalilor locali.

Conducătorul răscoalei, Pera Jovanović Segedinac, originar din Pecica, era descendent al
oştenilor sârbi neînfricaŃi care s-au acoperit de glorie în războaiele împotriva turcilor. Cu ocazia
formării GraniŃei Militare Mureşene lui Pera Segedinac i-a fost repartizată căpitănia din Pecica. În
unitatea sa de grăniceri erau 14 ofiŃeri şi subofiŃeri şi câte o sută de infanterişti şi călăreŃi. Avea şi
domenii. Deşi analfabet, se descurca foarte bine în serviciul de grăniceri. S-a remarcat prin vitejie
şi iscusinŃă militară în luptele împotriva oştenilor lui Rakotzy, dar nu a fost avansat în grad şi nici
nu a primit vreo recompensă. De la primele contacte cu răsculaŃii din Crişana, Pera deşi octogenar
şi deja în amurgul vieŃii, văzu că i se oferă să demonstreze încă o dată că e un militar capabil şi în
acelaşi timp să se răzbune pe comandanŃii săi care nu-l respectau pentru că, în ciuda marilor
merite de război, a rămas în gradul de căpitan. Chemarea răsculaŃilor fu acceptată cu entuziasm
de către Pera.

Aflând despre organizarea răscoalei, autorităŃile austriece îi trimit în martie 1735 pe
grănicerii de Mureş s-o înăbuşe. În fruntea lor se afla aliatul de până ieri al  răsculaŃilor
obercăpitanul ðurka Šević. În statul său major erau căpitanii: Mihić din Ienova, Radak din
Semlac, Ranko Tekelija din Arad, Miško Tekelija din Sâmbăteni, Jovan din Păuliş, ðurañ din
Cicir, Raia din GlogovaŃ şi Janko din Mândruloc. Socotind şi conducătorii, sub arme se aflau
1224 de grăniceri de pe Mureş.

Avându-l pe Pera Segedinac în frunte, răsculaŃii s-au baricadat la Erdehegy. După o bătălie
crâncenă, pe câmpul de luptă au rămas în jur de 400 de răsculaŃi şi doar câŃiva grăniceri şi-au
pierdut viaŃa.

În timpul cercetărilor efectuate de autorităŃile grănicereşti Pera e supus supliciului. În
raportul Consiliului de Război al CurŃii e notat că “a suportat chinuri grele, cu o asemenea forŃă
corporală şi spirituală că se părea că este mai degrabă pregătit să moară în chinuri decât să trădeze
detalii şi pe participanŃii la răscoală”. Mai întâi a fost “aruncat pe roată”, ca, în fine, să fie spân-
zurat. SentinŃa e executată la Buda în 23 martie 1736. După executarea sentinŃei corpul lui Pera
este expus câteva zile în faŃa casei sale din Pecica.
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După războiul austriaco-turc (1716-1718) prin Pacea de la Passarovitz (PojarevaŃ) graniŃa
este mutată mult înspre sud, spre centrul Serbiei. Banatul este încorporat în Imperiul Habsburgic.
De acum graniŃele de pe Mureş şi Tisa au devenit nefolositoare. Două decenii mai târziu, după un
nou război austriaco-turc (1737-1739), graniŃa este mutată la Dunăre, ceea ce a actualizat
suspendarea graniŃelor militare pe Tisa şi pe Mureş pe de o parte, iar pe de altă parte a condiŃionat
formarea noii frontiere la Dunăre. Consiliul de Război al CurŃii avea în plan să formeze noua
graniŃă bănăŃeană la Dunăre în locul celor de pe Tisa şi Mureş.

După eliberarea Banatului, Austria a “arondat” acest Ńinut sub administraŃia directă a
Consiliului de Război al CurŃii, în numele căruia îşi exercita atribuŃiile AdministraŃia Statală cu
sediul la Timişoara. Ca să apere Banatul de eventualele incursiuni ale turcilor, administratorul
regiunii, contele Claudiu Florimund Mercy a organizat Mili Ńia Statală.

Între timp a început demobilizarea GraniŃei Tiso-Mureşene. Anume, în anul 1741 prin
articol de lege, dată de Adunarea Ungariei, se cerea desfiinŃarea acestei graniŃe şi alipirea ei
judeŃelor maghiare. În acelaşi timp este menŃionată necesitatea separării unui teritoriu anume în
care să se formeze o nouă graniŃă. Curtea nu s-a hotărât imediat să execute încorporarea GraniŃei
de Tisa şi de Mureş în judeŃele maghiare. Dar, începând cu 1743 se fac paşi practici de
demobilizare a GraniŃei de Tisa şi Mureş.

Demobilizarea stârni revolta grănicerilor şi 2400 dintre ei în mod voluntar trec Mureşul şi
vin în Banat, stabilindu-se fie în zona Lipovei fie în cea a oraşului Pančevo.

Curtea le-a cerut grănicerilor de Tisa şi Mureş să se pronunŃe până în luna septembrie 1751
dacă vor să-şi păstreze statutul de militari sau doresc să devină civili. În Edictul dat, împărăteasa
Maria Terezia specifică faptul că nu a putut refuza păturilor maghiare ca teritoriul GraniŃei de
Tisa şi de Mureş să fie alipit Ungariei, dar nu are de gând să se atingă de privilegiile acordate
poporului sârb şi pe care le-a confirmat în 1743, când, patriarh al sârbilor era Arsenije al IV-lea
Šakabenta. De aceea s-a îngrijit ca grănicerii care nu doresc să rămână pe pământurile pe care
trăiau să primească alte domenii, la fel de bune. În acelaşi timp împărăteasa îi ameninŃă sever pe
toŃi cei care se ridică la răscoală şi nu sunt supuşi. Edictul este adus la cunoştiinŃa grănicerilor în
momentul în care militarii de Tisa şi de Mureş, nemulŃumiŃi de desfiinŃarea graniŃei lor, se
îndreptau spre Rusia avându-l în frunte pe Jovan Horvat. Dar înainte de a se hotărî să emigreze în
Rusia, grănicerii s-au luptat cu hotărâre să rămână în localităŃile în care trăiau până atunci. O
împotrivire destul de dură la demobilizarea GraniŃei Militare au manifestat-o cei de pe Mureş.

Grănicerii care au acceptat să se mute în sud au încheiat în anul 1750 un acord cu
autorităŃile militare austriece în care sunt specificate drepturile şi îndatoririle lor. Aveau
îndatorirea ca pe timp de pace să facă serviciul în cadrul cordonului, iar pe timp de război
familiile lor erau scutite de dări. Dacă se întâmpla să aibă victime pe front familiile beneficiau de
un fel de pensie.

Pentru că o parte a militarilor refuză şi pe mai departe să accepte hotărârea de demobilizare
a GraniŃei Militare prin Edict Împărătesc dat în anul 1751 se cere ca aceştia să opteze imediat
dacă vor rămâne în cadrul păturii ostăşeşti ori vor deveni “paori”. Încercând să menŃină totuşi
statutul GraniŃei de Mureş, grănicerii Ńinură din nou câteva întruniri în 1751. De la aceste întruniri
este trimis un Memorandum AdministraŃiei Imperiale în care se spune printre altele: “Cu toŃii,
odată pentru totdeauna, unul pentru toŃi şi toŃi pentru unul, declarăm că cerem să rămânem ostaşi
şi pentru onoarea noastră şi a renumelui nostru, nu avem nici cea mai mică dorinŃă să lepădăm
arma din mână şi să devenim paori”.

Zadarnice au fost încercările militarilor de a schimba hotărârea privind demobilizarea
GraniŃei. Grănicerii nemulŃumiŃi au început să-şi aŃintească tot mai mult privirile către Rusia.

Un păienjeniş al diverselor motive a precedat migrarea sârbilor în Rusia, adică Ucraina, pe
la mijlocul veacului al XVIII-lea.

Fără speranŃa de a se mai întoarce vreodată la vetrele strămoşeşti, pierzând pe zi ce trece
încrederea în Curtea de la Viena, nedorind să cadă sub stăpânirea nobilimii maghiare, supuşi la
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tot felul de prigoane şi mai ales deznaŃionalizării, sârbii vedeau existenŃa “pământului
făgăduinŃei” în Rusia slavă şi ortodoxă unde vor găsi ocrotire şi o nouă baştină.

Interesul pe care Rusia l-a manifestat pentru populaŃia ortodoxă şi slavă din Balcani şi
Panonia avea, în esenŃă, pe lângă motive sentimentale, şi pe cele strategico-politice care-i serveau
realizării intereselor în sudul Europei. Pe lângă acestea, sârbii, fiind un popor războinic organizat,
erau buni pentru paza graniŃelor de sud ale Rusiei, spre turci şi tătari, adică pentru realizarea
dorinŃei străvechi a acestei împărăŃii puternice de a avea ieşire la Marea Neagră.

Ideea privind migrarea în Rusia a apărut după Marea MigraŃie a sârbilor. Pentru a
impulsiona exodul sârbilor în Rusia, este formată o comisie împărătească specială având
împuterniciri vaste. Prin acestea înŃelegând toate afacerile, de la racolare, la primirea şi cazarea
veneticilor în locuri special destinate, organizarea localităŃilor şi încadrarea acestora în sistemul
militar-teritorial existent, la asigurarea resurselor financiare pentru toate acestea. Împăratul Rusiei
Petru cel Mare îl trimite în anul 1723 pe Jovan Albanez în “Ńările sârbeşti”, înŃelegând prin
aceasta GraniŃa Militară de Tisa şi de Mureş. Îi dădu cu această ocazie şi Chemarea prin care se
adresează tuturora care sunt pregătiŃi să intre în serviciul rusesc şi îşi exprimă hotărârea să
formeze câteva regimente de cavalerie în componenŃa cărora să fie sârbii. Această Chemare şi
acŃiunea lu Jovan Albanez dădură rezultatele scontate. Aşa că în anul 1724 pe teritoriul Rusiei vin
în jur de o mie de sârbi, se formează o Comandă sârbească iar în 1727 aceasta devine Regimentul
sârb de husari. După întoarcerea sa din războiul împotriva Persiei, Regimentul este îndreptat între
cetăŃile Tora şi Linia, ostaşilor sârbi asigurându-li-se pământ de cultivat. Acest Regiment sârbesc
de husari a fost organizat în mod similar ca şi GraniŃa Militară din Austria.

Următorul val al venirii sârbilor în Rusia urmează în anul 1747 când sosesc grănicerii sârbi
de Mureş avându-l pe Petar Tekelija în frunte. Acest Tekelija devine comandant al Regimentului
sârb de husari şi îşi face o strălucită carieră militară fiind onorat cu înalte distincŃii militare pe
care i le acordă Curtea împăratului rusesc.

După desfiinŃarea GraniŃei de Tisa şi Mureş, problema migrării sârbilor în Rusia devine şi
mai actuală. Acest fapt era încurajat şi de propaganda sârbilor aflaŃi în slujba Ńarului Rusiei şi a
reprezentanŃilor consulari ai Rusiei la Viena. Cu această sarcină printre grănicerii de Tisa şi
Mureş au venit locotenentul Petar Tekelija şi căpitanii Gavrilo şi Dimitrije Perić. Cei de pe
Mureş, de altfel cei mai înverşunaŃi în dorinŃa de a emigra în Rusia, se adresează reprezentantului
Rusiei la Viena, contelui Bestujev cu rugămintea de a intermedia la Ńar ca ei să fie primiŃi (în
Rusia - n.t.), pentru vitejia, cinstea, înrudirea şi ataşamentul nestrămutat faŃă de Ńarul Rusiei”.
Informând-o pe împărăteasa Elisabeta despre acest fapt, Bestujev specifică: “Dacă s-a ajuns până
aici că din proprie dorinŃă Curtea de la Viena se lipseşte de viteaza armată sârbă, nouă ne rămâne
să ne îngrijim ca s-o atragem de partea noastră”.

Primul grup de circa 4.000 de oameni din Ńinuturile Tisei şi Valea Mureşului dar şi din alte
Ńinuturi sârbeşti porni în a doua jumătate a lunii septembrie 1751 avându-l în frunte pe Jovan
Horvat. În prealabil acesta, la recomandarea Consiliului de Război al CurŃii, primi de la
împărăteasa Maria Terezia “eliberarea din armată” şi paşapoarte pentru ofiŃerii pe care i-a luat cu
sine. Grănicerii care au plecat din zona Mureşului erau din zece localităŃi. Ei au ajuns, prin
Tokay, la Kiev în data de 10 octombrie 1751.

Conducătorul migraŃiei Jovan Horvat vine, spre finele anului 1751, la Sankt Petersburg şi îi
înmânează împărătesei Elisabeta Petrovna cererea prin care este rugată să permită sârbilor să se
stabilească pe teritoriul ÎmpărăŃiei Ruse. După o scurtă perioadă de aşteptare, la 24 noiembrie
1751 apare Ordinul împărătesei Elisabeta referitor la acceptarea ca cetăŃeni a sârbilor care doresc
să se mute în Rusia şi să slujească în regimente speciale. Sunt desemnate, cu această ocazie,
locuri speciale de stabilire la frontiera spre Turcia, salariile componenŃilor cavaleriei referitoare la
cei din regimentele de husari şi subordonarea acestor regimente faŃă de Colegiul Militar. În Ordin
se mai specifică faptul că sârbii care au venit doresc să trăiască şi să slujească într-un stat de
aceeaşi credinŃă, apropiat ca spirit, tradiŃie şi limbă. Nu sunt specificate alte cauze şi nu e
pomenită nemulŃumirea grănicerilor sârbi faŃă de demobilizarea GraniŃei de Tisa şi Mureş.
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Sârbii nu şi-au ridicat aici şcoli speciale, dar şi-au construit biserici. Erau în jur de treizeci
şi se aflau sub jurisdicŃia Mitropoliei Kievului a Bisericii Ortodoxe Ruse. Aici, în Noua Serbie,
este ridicată şi o mănăstire sârbească. Ca arhimandrit este desemnat călugărul Sofronije, refugiat
din Serbia. A existat şi încercarea de înfiinŃare a Eparhiei sârbeşti. A şi fost în acest sens
desemnat ca episcop Simeon Končarević. S-a renunŃat, însă, la această intenŃie pentru că în acest
Ńinut exista organizată Biserica Ortodoxă Rusă. Se considera că nu sunt necesare două biserici
ortodoxe în acelaşi Ńinut.

În noul spaŃiu sârbii s-au statornicit la est de Bug şi Suhinia, până la Nipru spre răsărit iar
spre sud până la linia care uneşte vărsarea râului Vis în Suhinia şi spre est până la vărsarea râului
Tiasmin în Nipru. Acesta era teritoriul Noii Serbii. Cu această ocazie apărură şi localităŃile:
Nadlak, Pečka, Jenovo, Pavliš, Glogovac, Sabadhelj, Şajtin, Semlak şi altele. Generalul-maior
Jovan Horvat devine comandant. În componenŃa statului său major erau locotenent-coloneii Jovan
Čarnojević, Mihajlo Prodanović, Mihajlo Horvat, maiorii Nikola Čorba şi Josif Denaro şi căpita-
nii Josif Cvetanović, Maksim Vujić, Jovan Mihok, Lazar Serezlija şi Luka Popović.

În toată această perioadă populaŃia rămasă în Ńinuturile Mureşului se pregătea pentru o
strămutare în masă în Rusia. SituaŃia deveni extrem de critică. Exista pericolul ca întregul spaŃiu
al GraniŃei Militare să rămână pustiu. Pentru a menŃine ordinea, comandantul Banatului, general-
maiorul  Engelshofen a fost nevoit să ceară ajutorul unui detaşament de scutieri. Împărăteasa
Maria Terezia dădu ordine autorităŃilor judeŃene să se poarte cu grijă faŃă de grăniceri iar
poporului sârb îi comunică, printr-un Edict, că cei ce doresc să-şi menŃină statutul de grăniceri
sunt obligaŃi să se mute în Banat unde vor fi scutiŃi de dări pe o perioadă de trei ani. În acelaşi
timp împărăteasa dă un decret prin care îi ia pe sârbi sub patronajul său. Concomitent cu măsuri
paşnice, împărăteasa dă şi un Patent punitiv îndreptat împotriva agenŃilor care i-au îndemnat pe
sârbi la emigrare. Conform celor stipulate în acest document agenŃii şi tăinuitorii lor pot fi arestaŃi
şi deferiŃi justiŃiei. În cazul vinovăŃiei dovedite, îi aştepta pedeapsa cu moartea. Sârbilor li se
interzice în mod special să accepte ori să ceară un serviciu civil ori militar puterilor străine.

Curtea de la Viena o informează pe împărăteasa Elisabeta Petrovna că printre sârbi “s-a
răspăndit părerea greşită că ei sunt un popor liber şi pot merge unde vor”. Şi se mai specifică: “La
ei a apărut nesupunerea faŃă de ordinele împărăteşti, iar răul a crescut într-atâta că pentru
combaterea lor a fost necesară recurgerea la mijloace de constrângere”.

În încercările de a-i opri pe grănicerii rămaşi să emigreze în Rusia s-a amestecat şi
mitropolitul de Karlovac Pavle Nenadović, rugând-o pe împărăteasa Maria Terezia ca, din partea
domniei sale, să facă totul ca să-i determine pe credincioşii săi să renunŃe la strămutare.

La un an de la prima migraŃie a sârbilor în Rusia, a urmat, în anul 1752 o nouă migraŃie
condusă de colonelul Jovan Šević şi locotenent colonelul Rajko Preradović.

La 17 mai 1753 împărăteasa Elisabeta Petrovna hotărăşte ca grănicerii sârbi să se
stabilească spre Don, între Bahmut şi Luganj. Toate privilegiile şi înlesnirile primite de cei ce au
venit în Noua Serbie cu un an şi jumătate mai devreme sunt confirmate şi devin valabile şi pentru
cei cărora le este ordonat să se stabilească în regiunea denumită Slavijanoserbija. Acest fapt este
confirmat şi de un Ukaz din 21 mai 1753. Stabilirea grănicerilor sârbi în Slavijanoserbija cu
centrul la Slavijanoserbsk, se desfăşoară conform planului elaborat în vederea statornicirii
strămutaŃilor sârbi în Noua Serbie. Statul Major se afla în cetatea Lugansk, înfiinŃată de sârbi în
anul 1755.

Spre deosebire, însă, de cei stabiliŃi în Noua Serbie, cei ce veneau în Slavijanoserbija erau
de diferite naŃionalităŃi. Alături de majoritatea pe care o formau sârbii, au mai venit şi bulgari,
români, aromâni şi greci.

Ca Ńinuturi de frontieră Noua Serbie şi Slavijanoserbija au existat ceva mai mult de un
deceniu. Printr-un manifest dat de împărăteasa Ekaterina a II-a în 1762 şi printr-un ordin al
guvernului rus din 1764 Noua Serbie şi Slavijanoserbija sunt desfiinŃate şi încorporate în noile
gubernii. Cauza se află în faptul că, odată cu avansarea Rusiei spre sud, spre Marea Azov şi
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Marea Neagră, Ńinuturile grănicereşti sârbe deveniră de prisos, aşa cum s-a întâmplat cu două
decenii mai devreme cu Ńinutul grăniceresc din Imperiul Habsburgic.

În vremea existenŃei graniŃelor dar şi după desfiinŃarea lor sârbii au fost folositori
ÎmpărăŃiei Ruseşti în războaiele din diferite Ńinuturi purtate în cursul celei de-a doua jumătăŃi a
veacului al XVIII-lea. Ei au luat parte la Războiul de şapte ani (1756-1763), în două războaie
ruso-turce (1768-1774 şi 1787-1791), precum şi în două intervenŃii în Polonia (1768 şi 1774), dar
şi în masacrul cazacilor de la Zaporožje (1775). După aceea nu au mai participat în bătălii în
cadrul formaŃiunilor sârbeşti de sine stătătoare.

InformaŃii despre sârbii care s-au refugiat în Rusia în anii cincizeci ai veacului al XVIII-lea
existau şi cu un veac şi ceva mai târziu, în vremea pregătirilor de marcare a o sută de ani a venirii
sârbilor din Ńinuturile lor natale în stepele ucrainiene. Date preŃioase în acest sens oferă scrisoarea
ofiŃerului pensionar Pavle Arsenijević din oraşul Elisabetburg adresată în anul 1852 patriarhului
Rajačić. În această scrisoare Arsenijević se referă la urmaşii sârbilor celebri care au vieŃuit în
Noua Serbie şi Slavijanoserbija. Se referă la cei din familiile Horvat, Šević, Preradović,
Stratimirović, Knežević, Vujić, Petković, Avramov, Radivojević, Duka, Stepanov, Živković,
Hadžić şi altele. Pe lângă acestea Arsenijević mai oferă şi date preŃioase despre localităŃi, în ciuda
faptului că la acea dată în majoritatea dintre ele nu mai existau sârbi. Pregătirile pentru marcarea
a o sută de ani de la migraŃie s-au desfăşurat în guberniile Slavianoserbsk şi Ekaterinoslavsk. Se
avea în vedere şi ridicarea unui monument la Ekaterinoslavsk al Elisabetei Petrovna, în timpul
guvernării căreia sârbii veniseră aici.

RupŃi de matca lor etnică, aflaŃi într-un mediu ortodox şi slav, sârbii s-au contopit rapid,
adică s-au rusificat, respectiv s-au ucrainizat. Aşa se face că la un secol şi jumătate de la venirea
lor aici au rămas doar în jur de o mie de sârbi. La începutul Primului Război Mondial mai existau
circa trei sute. Azi ei aparŃin istoriei.

După războiul austriaco-turc (1716-1718) şi izgonirea turcilor, în Banat a mai rămas puŃină
populaŃie. AdministraŃia statală, aflată sub ingerinŃele Consiliului de Război al CurŃii de la Viena,
a luat măsuri să populeze Banatul, dar, în acelaşi timp, şi pentru a asigura apărarea acestui Ńinut în
cazul unor posibile incursiuni ale turcilor.

Începuturile organizării serviciului de grăniceri în Banat datează din anul 1724, an în care
guvernatorul, contele de Mercy, a organizat MiliŃia Statală. Primii care s-au aflat în componenŃa
ei erau refugiaŃii din Serbia, dar şi populaŃia autohtonă sârbă rămasă. Lor li s-au alăturat şi
coloniştii germani pe care în acest teritoriu i-a adus Consiliul de Război al CurŃii.

În timpul noului război austriaco-turc (1737-1739) turcii au intrat adânc în Banat. MiliŃia
Statală a suferit grele pierderi, iar cea mai mare parte a germanilor s-a retras. Pentru că graniŃa
între cele două state s-a mutat şi s-a statornicit la Dunăre, în Banat vin refugiaŃii din părŃile
Serbiei ocupate în 1718 de austrieci. Totalul celor 587 de gospodării câte s-au aflat, erau
repartizate în următoarele localităŃi: Okruglica, Divici, Srpska Požežena, Mačević, Kaluñerovo,
Jazovnik, Petrilovo, Makovište, Rusovo, Galagan. Toate aceste localităŃi erau de tip militar. Dar
familiile respective s-au stabilit şi în Nova Palanka, Stara Moldava, Donja Ljupkova, Potok,
Dupljaja, Crvena Crkva, Vračevgaj, Sokolovac, Lugovet, Naidaš, Belobreška, Suška, Bošnjak
(Moldova Nouă), care erau localităŃi semi-militare. Mai târziu acestora li se adaugă şi Svinica.

CâŃiva ani mai târziu, adică în 1751, MiliŃia Statală era formată din 1741 de luptători, iar cu
un an mai târziu numărul acestora era de 1841, din care 1634 erau infanterişti şi 207 husari.

Pe lângă asigurarea graniŃelor de sud, MiliŃia era cea care străjuia în localităŃi, carantine şi
turnuri de veghe. Militarii erau subordonaŃi şefilor lor, dar conducerea acestui teritoriu se afla în
mâinile autorităŃilor civile. Din punct de vedere administrativ, MiliŃia BănăŃeană era supusă
AdministraŃiei Statale de la Timişoara, adică DeputăŃiei Ilirice a CurŃii de la Viena. Din punct de
vedere militar ea era supusă Consiliului de Război al CurŃii, iar pe plan economic - Camerei
CurŃii de la Viena.
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Dacă ne referim la apărarea graniŃei cu Turcia, trebuie remarcat faptul că desfăşurarea
companiilor nu era corespunzătoare pentru că ele erau împrăştiate pe un teritoriu vast care se
întindea de la Kikinda până la Čenta, iar companiile din Poljadija erau total separate şi la mare
depărtare de grosul MiliŃiei BănăŃene. Acesta a şi fost motivul pentru care împărăteasa Maria
Terezia formează în anul 1764 Regimentul Iliric de Infanterie care în anul 1765 număra 6744 de
militari. Organizarea acestui regiment a făcut-o maiorul Arsenije Sečujac, devenit mai târziu pri-
mul general de naŃionalitate sârbă al armatei austriece. O nouă organizare are loc în anul 1768 şi
Regimentul Iliric de Grăniceri are în componenŃa sa 12 companii.

În anul 1772 acest regiment este împărŃit în łinutul de Sus care cuprindea 14 localităŃi care
acum se află pe teritoriul Serbiei şi în łinutul de Jos cu 10 localităŃi. Majoritatea dintre acestea
sunt azi în România: Kusić, Kaluñerovo, LescoviŃa, ZlatiŃa, Socol, Câmpia, Banatska Palanka,
DubrovaŃ, Ostrovo şi Gaj. Numărul grănicerilor angajaŃi era de 2.083, iar numărul total de suflete
era de 6.415.

Prin noua organizare a Regimentului Iliric de Grăniceri au fost excluse localităŃile din
nordul Banatului, dar au fost incluse cele aflate în Ńinuturile Pančevo, Vršac şi Bela Crkva.

În forma sa finală Regimentul Sârb de Infanterie cuprindea 56 de localităŃi în care trăiau cei
8173 de angajaŃi ai unităŃilor de grăniceri. Dar, Regimentul este desfiinŃat în anul 1774.
LocalităŃile din componenŃa sa sunt împărŃite - unele aparŃinând Regimentului German BănăŃean
(înfiinŃat în 1776) aflat în întregime pe teritoriul Serbiei de azi şi altele aparŃinând Regimentului
Ilirico-Valah înfiinŃat atunci şi în componenŃa căruia au intrat cei ce au Ńinut de Regimentul Iliric
şi cei ce erau în Batalionul Românesc şi din noile teritorii din Banatul de Răsărit.

Batalionul Românesc a fost înfiinŃat în 1769 şi în componenŃa sa erau 34 de localităŃi aflate
între Orşova şi Mehadia (la est) şi Marga (la vest) cuprinzând, însă, şi localitatea Svinica.

În anul 1774 se organizează Comanda Generală Statală cu sediul la Timişoara căreia îi erau
subordonate regimentele bănăŃene. În acelaşi an Regimentul Ilirico-Valah cuprindea 57 de
localităŃi. Colonelul, generalul de mai târziu, Pavle Dimić Papila, procedează la reorganizarea
acestuia. Fiecare companie avea câte 240 de grăniceri. Grănicerii erau scutiŃi de plata zecinielii,
dar erau obligaŃi să plătească impozitele - câte patru forinŃi pe “cap de lucrător” şi 17 creiŃari pe
un pogon de pământ. Fiecare grănicer era obligat să fie în cordon câte 60 de zile pe an, fiind plătit
cu câte 12 creiŃari pe zi.

Regimentul Ilirico-Valah se întindea de la Caraş, de-a lungul Dunării, spre est până la
Cerna. Din componenŃa Regimentului au fost excluse toate localităŃile la vest de Caraş.

În anul 1809 Regimentul Ilirico-Valah avea patru companii. Localitatea Bela Crkva avea
statutul de comunitate militară liberă, fiind, totodată şi centrul Regimentului, adică localitate-
canton.

Comandamentul general al GraniŃei Germano-BănăŃene şi Valaho-Ilirice se afla la
Timişoara. La începutul veacului al XIX-lea cordonul regimentelor bănăŃene se întindea pe 67 de
mile est de Pančevo, numai Regimentul Valaho-Iliric având 47 de mile. În cadrul Regimentului
Germano-BănăŃean existau 58, iar în cadrul celui Valaho-Iliric 71 de puncte de observaŃie (turnuri
de veghe).

Având în vedere spaŃiul vast, GraniŃa BănăŃeană a primit în 1820 şi două brigăzi separate:
la Pančevo şi la Caransebeş. Brigada din Pančevo avea în subordine Regimentul German
BănăŃean şi comunitatea din Pančevo. O parte din regimentele Valaho-Iliric şi Germano-BănăŃean
a fost separată când, în anul 1838, a fost înfiinŃat Batalionul Ilirico-BănăŃean pentru că statul
major din Caransebeş era prea îndepărtat de această parte a frontierei. Sediul Batalionului Ilirico-
BănăŃean era la Bela Crkva. Regimentul redus a fost denumit Regimentul Româno-BănăŃean. Prin
hotărâre împărătească în anul 1845 Batalionul Ilirico-BănăŃean de Grăniceri este completat
devenind regiment când i se acordă opt localităŃi care aparŃinuseră Regimentului German. În felul
acesta fiecare din cele trei regimente bănăŃene avea câte 12 companii.

Noi schimbări în organizarea GraniŃei BănăŃene au survenit în timpul existenŃei
Voievodatului Serbiei şi a Banatului Timişan. Astfel la 31 decembrie 1849 este formată
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Conducerea Unică Militară de Stat BănăŃeano-Sârbă în componenŃa căreia “au intrat” regimentele
de Petrovaradin, cel Germano-BănăŃean, cel Valah-Iliric, Batalionul de Šajkaška şi comunităŃile
militare. Această Conducere Unică era sub ingerinŃa Consiliului de Război al Coroanei cu sediul
la Timişoara.

După desfiinŃarea Voievodatului Serbiei, în 1860 în spaŃiul bănăŃean sunt formate trei
regimente: German-BănăŃean cu sediul la Pančevo, Sârbo-BănăŃean cu sediul la Bela Crkva şi
Româno-BănăŃean cu sediul la Caransebeş. Organizarea aceasta a GraniŃei BănăŃene s-a menŃinut
până la desfiinŃarea ei în anul 1873.
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MITROPOLIA DE KARLOVCI
ÎN SECOLELE XVIII - XX

Pornind de la Scrisoarea-Chemare, patriarhul sârb Arsenije al III-lea Čarnojević îi trimite,
imediat după Marea MigraŃie, împăratului Imperiului Sfânt Roman Leopold I de Habsburg un
Memorandum conŃinând 25 de puncte prin care, printre altele, cere ingerinŃă asupra populaŃiei
ortodoxe din monarhie. Acest fapt însemna dreptul de a strânge zecimea şi ştola. Semnând,
Arsenije se autointitulează patriarh al sârbilor, românilor, al rutenilor, grecilor şi aromânilor.
Acceptând cererile, Leopold I acceptă prin Diploma din 21 august 1691 că în fruntea Bisericii
Ortodoxe în Ńările austriece succesoare se află un patriarh de naŃionalitate sârbă. Prin această
Diplomă, adică prin Privilegii, patriarhului sârb îi este acordat dreptul ca, potrivit vechilor
obiceiuri sârbeşti, să numească mitropoliŃi, episcopi, egumeni şi preoŃi, să ctitorească biserici şi
mănăstiri. Aceeaşi Diplomă este completată cu o hotărâre potrivit căreia populaŃia ortodoxă din
Regatul Austriei, fără deosebire de apartenenŃa naŃională - sârbi, români, aromâni, greci şi ruteni -
pe lângă dependenŃa duhovnicească pe care o are faŃă de patriarh şi din punct de vedere laic
depinde de acesta, trăind cu respectarea obiceiurilor sale vechi - sub conducerea organelor sale
populare pe care singură şi le alege.

Pe baza acestor hotărâri patriarhul Arsenije al III-lea a procedat la reorganizarea întregii
Biserici Ortodoxe în Ńările austriece succesoare. SpaŃiul ingerinŃei sale se întindea de la Adriatică
până în Ardeal, de la râul Sava şi Dunăre până în Ungaria de Sus (astăzi Slovacia).

Până în anul 1708 sediul patriarhului, adică al mitropolitului era la Sentandreja, ca apoi,
până în 1713, să fiinŃeze la mănăstirea Krušedol. Din 1713 până în anul 1919 scaunul
mitropolitului, adică al patriarhului, se afla la Karlovci.

În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea Mitropolia de Karlovci era constituită din
eparhiile: Gornjokarlovačka (de Kalovci de Sus), Pakračka (de PacraŃ), Sremska (de Srem) care
era arhidieceză, Bačka (de Bacika), Budimska (de Buda), Aradska (de Arad), Temišvarska (de
Timişoara), Vršačka (de VârşeŃ), Erdeljska (de Ardeal) şi Bukovinska (de Bucovina). Eparhia de
Râmnic era în cadrul Mitropoliei de Karlovci, respectiv de Beograd în perioada 1718-1739, de la
pacea de la Požarevac (Passarovitz) la pacea de la Belgrad.

Pe teritoriul României de azi se întindeau eparhiile: de Timişoara, VârşeŃ, Arad, Ardeal,
Bucovina şi, pentru o perioadă de timp, cea de Râmnic.

Eparhia Timi şoreană cuprindea partea de nord a Banatului, până la Mureş în nord şi până
la Eparhia de VârşeŃ la sud.

Banatul este eliberat de stăpânirea turcească în anul 1718. Este instaurată puterea austriacă
exercitată de AdministraŃia Statală cu sediul la Timişoara. Episcop era Joanikije Vladisavljević
(Ioanichie Vladisavlievici), instalat în scaun episcopal în anul 1713. În această funcŃie este
confirmat în anul 1722 după izgonirea turcilor. A decedat în anul 1727.

După războiul austro-turc din 1716-1718 s-a modificat graniŃa dintre cele două monarhii.
Atunci este şi reînfiinŃată Mitropolia belgrădeană avândul în frunte pe Mojsije Petrović (Moisie
Petrovici). IngerinŃele sale de mitropolit cuprindeau părŃile eliberate ale Serbiei, precum şi
Banatul şi Oltenia, adică partea de vest a Munteniei. În componenŃa mitropoliei erau eparhiile: de
Belgrad, de Valjevo (Valievo), de Timişoara, de Vršac şi Caransebeş şi cea de Râmnic.

Pentru a fi cât mai în centrul noii mitropolii, dar şi pentru a se îndepărta cât mai mult de
graniŃa cu turcii, mitropolitul mută sediul Mitropoliei de la Belgrad la Timişoara. Înscăunarea
mitropolitului Mojsej Petrović are loc la Timişoara în anul 1721 în prezenŃa episcopului de
Timişoara Joanikije şi a celui de Vršac şi Caransebeş Mojsej. După decesul mitropolitului de
Karlovci Vikentije Petrović, Mojsej Petrović devine mitropolit de Karlovci. Atunci a fost
înfiinŃată Mitropolia de Belgrad şi Karlovci şi drept sediu al mitropoliei unificate a fost ales
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Belgradul. CâŃiva ani mai târziu, în 1753, noul mitropolit, Vikentije Jovanović (Vichentie
Iovanovici) mută sediul la Karlovci. În timpul noului război austriaco-turc când a urmat a Doua
MigraŃie a sârbilor condusă de patriarhul Arsenije IV Jovanović Šakabenta (Arsenie Iovanovici
Šakabenta) şi când s-a stabilizat frontiera pe râurile Sava şi Dunăre, iar Belgradul şi unele părŃi
ale Serbiei sunt retrocedate turcilor, eparhiile de Timişoara şi Vršac şi Caransebeş sunt
incorporate în cadrul Mitropoliei de Karlovci.

Începând cu mijlocul secolului al XVIII-lea şi până la finele Primului Război Mondial, în
scaunul episcopal timişorean s-au aflat câŃiva arhierei importanŃi, unii ajungând mitropoliŃi,
respectiv patriarhi.

Georgije Popović (Gheorghie Popovici) a fost episcop de Timişoara din 1744 până în anul
1757. După cea de-a Doua MigraŃie a sârbilor a fost mitropolit de Niš (Niş). A trecut în Imperiul
Habsburgic în suita patriarhului Arsenije al IV-lea. În calitatea sa de episcop de Timişoara, este
cunoscut ca fiind arhipăstor harnic, cu merite mari în prosperitatea spirituală a eparhiei. Pe
vremea sa este ctitorită Biserica Episcopală şi cea mai mare parte a Palatului Episcopal. Dositej
(este vorba de marele iluminist sârb Dositej Obradović (1740-1811), născut la Ciacova, jud.
Timiş - N.T.) spune despre el că a fost un filosof-raŃionalist.

Vikentije Jovanović Vidak (Vichentie Iovanovici Vidac) a fost, de asemenea, între anii
1759 şi 1774 episcop al Timişoarei înainte de a deveni mitropolit de Karlovac.

Mojsej Putnik (Moisei Putnic) a fost mai întâi episcop de Bačka între anii 1757-1774, iar
apoi episcop de Timişoara (1774-1781), fiind apoi timp de aproape un deceniu mitropolit de
Karlovac. Pe timpul său în Eparhia Timişoarei a început organizarea sistematică a învăŃământului
confesional, în acest fel asigurându-se condiŃii  bune pentru progresul mai rapid al instrucŃiei
populare.

Înainte de a fi episcop al Timişoarei Sofronije Kirilović (Sofronie Chirilovici) a fost
arhimandrit la mănăstirea Grahovac (GrahovaŃ), episcop al Ardealului şi apoi episcop de Buda.
Episcop al Timişoarei a fost între anii 1781-1786.

Episcopul Petar Petrović (Petar Petrovici) s-a aflat în scaunul episcopal al Timişoarei între
anii 1786-1800. Studiile şi le-a terminat la Halle. A fost arhimandrit al mănăstirii Rakovica, apoi
episcop de Pakrac şi Arad pentru ca spre finele vieŃii să fie episcop al Timişoarei. Se numără
printre cei mai instruiŃi sârbi ai secolului al XVIII-lea. După moartea mitropolitului Mojsej Putnik
devine administrator al Mitropoliei de Karlovci. A rezolvat cu succes toate activităŃile privind
desfăşurarea Congresului NaŃional Bisericesc (Sabor) de la Timişoara. S-a îngrijit de instruirea
preoŃimii. În acest sens în jurul anului 1800 înfiinŃează la Timişoara Şcoala Clericală Diecezană
cu sediul la reşedinŃa sa. SecŃia sârbă este condusă de cunoscutul naturalist şi istoric Pavle Ken-
gelac (Pavle ChenghelaŃ), iar cea română de Mihai Martinovici Roşu. După decesul lui Petrović şi
după plecarea lui Pavle Kengelac, şcoala îşi încetează activitatea în anul 1801. Vasta cultură a lui
Petrović este o consecinŃă a instruirii sale clasice. Era preocupat de filozofie, mai cu seamă de
enciclopedismul francez. Avea şi o bogată bibliotecă personală.

Stefan Avakumović (Stefan Avacumovici) a venit în fruntea Eparhiei Timişoarei după ce a
fost arhimandrit al mănăstirii Grgeteg (Grgheteg). Un timp a fost şi episcop al Eparhiei Gornji
Karlovci. A rămas vestită preocuparea sa de edificare a bisericilor. De altfel, în timp ce era el
episcop în Eparhia Timişoarei au fost ctitorite cele mai multe biserici.

Josif Putnik (Iosif Putnic) a fost episcop de Timişoara un singur an. A fost arhimandrit al
mănăstirii Grgeteg, episcop de Vršac, de Pakrac, iar din 1818 la 1828 episcop al Eparhiei
Aradului. A fost ultimul sârb care s-a aflat în jilŃul episcopal arădean.

Ultimii ani ai vieŃii sale Maksim Manuilović (Maxim Manuilovici) şi i-a petrecut ca
episcop al Timişoarei. Înainte de aceasta a fost arhimandritul mănăstirii Hopovo şi, apoi, episcop
de Vršac.

Pantelejmon Živković (Panteleimon Jivcovici) şi-a făcut studiile la Požun (Bratislava de
azi - N.T.). A fost episcop de Dalmacija şi Buda iar între anii 1839-1851 episcop de Timişoara. În
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vremea sa s-au derulat evenimentele de la 1848 şi a avut loc proclamarea Voivodatului Serbiei şi
al Banatului Timişan, când Timişoara deveni capitala acestei formaŃiuni statale.

Samuilo Maširević (Samuilo Maşirevici) a fost arhimandritul mănăstirii Bezdin,
administrator al Episcopiei de Vršac iar între anii 1853-1864 episcop de Timişoara. După moartea
lui Josif Rajačić (Iosif Raiacici) devine patriarh. În vremea sa a început despărŃirea ierarhică a
Mitropoliei de Karlovci în partea sârbească şi cea românească. Pentru nevoile Mitropoliei de
Karlovci el scrie un nou codice (regulament) care intră în funcŃiune în 1868.

Antonije Nako (Antonie Naco) a absolvit studiile de drept iar apoi Teologia şi devine
profesor la Liceul din Karlovci. Călugărindu-se devine arhimandrit al mănăstirilor Hodoş, Mesić
şi Bezdin de unde vine ca episcop de Timişoara în anul 1853. S-a străduit să întroneze ordinea,
disciplina şi uniformitatea în oficierea slujbelor divine şi administrarea averilor bisericeşti, un
control sever al pregătirii şi conduitei preoŃilor şi al candidaŃilor la preoŃie. În anul 1872 s-a retras
la pensie. A murit la Lausanne în anul 1901.

Georgije Branković (Gheorghie Brancovici) a absolvit Şcoala Teologică de la Karlovci. A
fost director al Şcolii de învăŃători de la Sombor. Devine episcop de Timişoara în anul 1882 iar în
anul 1890 devine patriarh. A construit Palatul Patriarhiei şi Seminarul Teologic la Karlovci,
clădirea Şcolii de învăŃători din Sombor precum şi clădiri ale şcolilor din diverse localităŃi din
Vojvodina.

Nikanor Grujić (Nicanor Gruici) a absolvit Teologia la Karlovci. A fost profesor de liceu în
acelaşi oraş, apoi arhimandrit al mănăstirilor Šišatovac (ŞişatovaŃ) şi Beočin (Beocin). Episcop de
Timişoara a fost timp de un deceniu, din 1891 la 1901.

Georgije Letić (Gheorghie Letici) este absolvent al Şcolii Teologice din Karlovci. Îşi ia
doctoratul la CernăuŃi, în Bucovina. Este ales episcop de Timişoara în 1903. A instituit o ordine
exemplară în administrarea Eparhiei şi a parohiilor, s-a străduit pentru dezvoltarea culturii şi a
şcolilor confesionale sârbeşti.

După separarea bisericilor ortodoxe sârbe şi române în Ungaria, în baza Ordinului de
organizare a activităŃilor bisericeşti, şcolare şi a fundaŃiilor în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Greco-
Răsăritene Sârbe din 1864 şi în baza tabelelor publicate în OrdonanŃa Împărătească din anul 1868,
Mitropolia de Karlovci este reorganizată. Eparhiile de Arad şi Caransebeş aparŃin, de acum,
Mitropoliei de Sibiu iar în cadrul eparhiilor de Timişoara şi de Vršac este efectuată separarea
comunelor bisericeşti. LocalităŃile sârbeşti din Eparhia de Arad au revenit Eparhiei de Timişoara.

După efectuarea acestor modificări Eparhiei timişorene, aflată sub jurisdicŃia Mitropoliei
de Karlovci, pe teritoriul României de azi îi aparŃin următoarele comune bisericeşti: Arad, Arad-
Gai, BrestovăŃ, Variaş, Sânnicolau Mare, Sânpetru Mare, Gad, Denta, Dejan, Diniaş, Duboki
Nadaş, Giera, Ivanda, Ketfel, Checea, Chinezu, CralovăŃ, Lipova, LucarevaŃ, Becicherecul Mic,
Gaiul Mic, Nadlac, Satu Mare, Beregsăul Mic, OfseniŃa, Soca, ParaŃ, Petrovaselo, Pecica, Rudna,
Saravale, Sânmartinu Sârbesc, Stanciova, Timişoara-Cetate, Timişoara-Mehala, Timişoara-
Fabric, Livezile, Turnu, Felnac, Mănăştur, Foeni, Herneacova, Ciacova, Cenad, Cenei.

În deceniile următoare au mai fost efectuate mici modificări pentru că o parte a comunelor
bisericeşti sârbeşti au insistat să fiin Ńeze în cadrul Eparhiei Timişoarei, iar cele româneşti -
Eparhiei Arădene. Dejanul, Denta şi Gaiul Mic au revenit Earhiei de Vršac în anul 1878, pe când
BrestovăŃul, Duboki Nadaş şi Lipova au insistat să fie arondate Eparhiei arădene. În acelaşi timp
Soca, despărŃindu-se de OfseniŃa, Mănăştur despărŃindu-se de Felnac şi Turnu despărŃindu-se de
Arad, primiră statut de comune de sine stătătoare şi se alăturară Eparhiei timişorene. La începutul
secolului al XX-lea au fost înfiinŃate comune bisericeşti în localitatea Sângeorge şi la mănăstirea
Sângeorge. Comunele în jurul cărora s-au purtat discuŃii - BrestovăŃul, Duboki Nadaş, Lipova şi
Herniacova au fost arondate Eparhiei arădene. În componenŃa Eparhiei timişorene au rămas
mănăstirile Bezdin cu satul Munar şi Sângeorge cu Pârniavor.

În partea de sud a Banatului se afla Eparhia de Vršac care se învecina - la nord - cu
Eparhia Timişorii.



68

După Marea MigraŃie a sârbilor, când în cadrul Imperiului Habsburgic, a fost reorganizată
şi Biserica Ortodoxă Sârbă, este numit episcop de Vršac şi Caransebeş Spiridon Štibica (Spiridon
ŞtibiŃa). El a mutat sediul eparhial de la Vršac la Caransebeş. După o întrerupere de câŃiva ani,
episcop de Vršac şi Caransebeş este ales Mojsije Stojanović (Moisie Stoianovici). El venea în
această funcŃie în anul 1713 de la mănăstirea Gornjak (Gorniac) de pe râul Mlava. Îi urmă în anul
1726 Nikola Dimitrijević (Nikola Dimitrievici) care venea la Caransebeş de la mănăstirea din Peć
(Peci). Apoi timp de zece ani episcop de Vršac şi Caransebeş a fost Maksim Nestorović (Maxim
Nestorovici).

Mitropolitul de Raška şi Novi Pazar Jeftimije Damjanović (Ieftimie Damianovici) a venit
în aceste Ńinuturi împreună cu patriarhul Arsenije Jovanović al IV-lea Šakabenta, devenind, în
anul 1739 episcop de Vršac şi Caransebeş.

Isaija Antonović (Isaia Antonovici) a fost episcop de Vršac şi Caransebeş între anii 1741 şi
1748. IniŃial fusese arhimandrit al mănăstirii Kovilj (Covili) ca, în anul 1731, să devină episcop
de Arad. El a mutat sediul Eparhiei de la Caransebeş la Vršac. În anul 1748 este ales mitropolit de
Karlovci.

Jovan Georgijević (Iovan Gheorghievici) a venit la Karlovci din mănăstirea Dečani
(Deciani) unde era arhimandrit, în timpul celei de-a Doua MigraŃii a sârbilor în anul 1737 fiind în
suita patriarhului Arsenije al IV-lea Jovanović Šakabenta dar fiind şi cel mai apropiat colaborator
al patriarhului. A fost membru al deputăŃiei (delegaŃiei) sârbe care s-a deplasat la Viena la
împărăteasa Maria Terezia pentru a cere confirmarea privilegiilor. În anul 1746 este numit
episcop de Osijek (Osiec) ca în anul 1749 să fie ales episcop de Vršac rămânând aici douăzeci de
ani. După aceea devine mitropolit de Karlovci. În calitatea sa de episcop a construit
monumentalul Palat episcopal de la Vršac. Mitropolit de Karlovci fiind, a redactat lucrarea
“Opšta stihira srpskim svetiteljima” (Cântări pentru SfinŃii Sârbi). A demonstrat un mare
ataşament faŃă de carte. La porunca lui s-au tipărit la Viena trei cărŃi, printre care şi “Pashalnija
službi” (Slujbe pascale). Tot la insistenŃa sa au fost copiate manuscrise vechi, dintre care cel mai
însemnat este “Dušanov zakonik” (Codicele Ńarului Duşan). Prin strădania sa au fost publicate
gravurile în aramă a lui Hristofor Žefarović (Jefarovici). Este unul din ctitorii bisericii baroce a
mănăstirii Grgeteg.

Un deceniu întreg (1774-1785) a petrecut în scaunul episcopal din Vršac Vikentije Popović
(Vichentie Popovici). În prealabil fusese egumen al mănăstirii Šišatovac. În vremea sa se instituie
Consistoriul Eparhiei de Vršac şi este construită Biserica episcopală.

Josif Jovanović Šakabenta (Iosif Iovanovici Şacabenta), nepot al patriarhului Arsenije al
IV-lea, a fost episcop de Vršac între anii 1786-1805. Fusese arhimandrit al mănăstirii Rakovica,
apoi episcop de Pakrac şi Slavonija. Devenind, în anul 1786, episcop de Vršac, înfiinŃează prima
şcoală medie în oraş, apoi şi gimnaziul. Renovează mănăstirea Mesić pe care turcii au dărâmat-o
în vremea ultimului război împotriva Austriei.

Petar Jovanović Vidak (Petar Iovanovici Vidac) a fost episcop de Vršac între anii 1806-
1818. După absolvirea studiilor la Jena, a activat în cadrul Mitropoliei din Karlovci devenind,
apoi, profesor la Şcoala Teologică din oraş, după înfiinŃarea acesteia. După ce a fost stareŃ al
mănăstirilor Hopovo şi Grgeteg şi episcop de la Karlovci de Sus, devine şi episcop de Vršac.

În perioada de şedere în scaunul episcopal ca administrator al Eparhiei de Vršac a lui
Sinesije Radivojević (Sinesie Radivoievici), la Vršac şi-a început activitatea Şcoala Clericală în
anul 1822. În scopul organizării şi ocrotirii activităŃii bisericeşti, şcolare şi culturale în general a
ortodocşilor sârbi şi români, Mitropolia de Karlovci, la iniŃiativa mitropolitului Stefan
Stratimirović (Stefan Stratimirovici), înfiinŃează în anul 1822 la Vršac Şcoala Clericală cu scopul
de bază de a forma tinere cadre preoteşti şi de a-i pregăti pentru o luptă sistematică şi de lungă
durată împotriva ignoranŃei, a superstiŃiilor şi pentru ridicarea nivelului cultural al credincioşilor.

Maksim Manuilović (Maxim Manuilovici) s-a remarcat în calitatea de protoprezbiter la
Oradea înainte de a se călugări, luptând împotriva catolicizării sârbilor şi a românilor. După ce s-a
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călugărit devine arhimandrit al mănăstirii Hopovo. Episcop de Vršac a fost timp de patru ani
(1829-1833), iar apoi până la moarte (1838) episcop de Timişoara.

Înainte de a deveni mitropolit de Karlovci, episcop de Vršac a fost, de la 1834 până la 1842
Josif Rajačić (Iosif Raiacici). A fost şi arhimandrit al mănăstirii Gomirje (Gomirie). În timpul
revoluŃiei din 1848, la Adunarea de la Karlovci în luna mai este ales patriarh al sârbilor. Atunci s-
a şi pus în fruntea mişcării sârbeşti al cărei rezultat a fost crearea Voivodatului Serbiei (1849-
1860). În timpul păstoririi sale s-a Ńinut, în anul 1861, Saborul de Bunăvestire.

Din anul 1843 până în anul 1849 episcop de Vršac a fost Stefan Popović (Stefan Popovici).
Înainte de această funcŃie, a fost conŃopist la Consistoriu şi profesor la Şcoala Clericală la Vršac,
arhimandrit al mănăstirii Kovilj şi episcop de Pakrac.

În deceniile zbuciumate, de la 1853 pînă în 1885, episcop de Vršac a fost Emilijan
Kengelac (Emilian ChenghelaŃ). Activitatea şi-a început-o fiind conŃopist la Consistoriu pe lângă
vlădica Timişoarei Pantelejmon Živković, apoi a devenit arhimandrit al mănăstirii Hodoş-Bodrog
şi episcop de Vršac. Pe când era vlădică la Vršac, a avut loc despărŃirea mitropoliilor de Karlovci
şi de Sibiu.

Nektarije Dimitrijević (Nectarie Dimitrievici) a fost episcop de Vršac între anii 1887-1895.
Înainte de aceasta a fost arhimandrit al mănăstirii Mesić.

Ultimul episcop în Vršac până la reorganizarea Bisericii Ortodoxe Sârbe, adică până la
crearea Eparhiei Timişoarei, unice pentru toŃi sârbii ortodocşi din România, în anul 1919, a fost
Gavrilo Zmejanović (Gavrilo Zmeianovici). El a fost până la venirea sa ca episcop (1886)
arhimandrit al mănăstirii Krušedol.

După despărŃirea ierarhică din 1868, moment în care Eparhia de Vršac este împărŃită iar
partea sa estică devenind Eparhia Caransebeşului din cadrul Mitropoliei Sibiene, în cadrul
Eparhiei de Vršac au mai rămas următoarele comune bisericeşti sârbe aflate azi pe teritoriul
României: Belobreşca, ZlatiŃa, LescoviŃa, Câmpia, Liupcova, Măceşti, Pojejena, Radimna,
SviniŃa, Socol şi Moldova Veche. În anul 1878 lor li se alătură (fiind până atunci în cadrul
Eparhiei Timişorene) comunele: Dejan, Denta şi Gaiul Mic. În componenŃa Eparhiei de Vršac au
rămas şi mănăstirile Baziaş, ZlatiŃa şi Kusici care era dărâmată.

łinutul aflat la nord de Eparhia Timişoarei, dincolo de râul Mureş, către bazinul Crişului,
Ńinea de Eparhia Aradului . Eparhia este înfiinŃată în anul 1695 în timpul reorganizării Bisericii
Ortodoxe pe plaiurile Crişanei. Când ia fiinŃă GraniŃa pe Mureş, în fruntea Eparhiei vine Isaija
ðaković (Isaia Giacovici), cel ce avea să fie ales în anul 1708, cel dintâi mitropolit sârb în
Imperiul Austriac.

Episcopul Isaija a fost cel care a încorporat Eparhiei Aradului  şi Eparhia de Oradea, al
cărei tron episcopal era liber. Cu ocazia organizării eparhiilor din Imperiul Habsburgic, în anul
1695, patriarhul Arsenije al III-lea a întemeiat o eparhie cu sediul la Oradea şi l-a numit ca
episcop pe Efrem Banjanin (Efrem Banianin). Sub presiunea uriaşă a Bisericii Catolice,
exercitată, la ordinul cardinalului Kolonić (Colonici) de episcopul catolic de Oradea, episcopul
Banjanin trece la uniaŃie şi devine vicar pentru românii trecuŃi la greco-catolicism din Ungaria.
Este şi motivul pentru care patriarhul îl demite şi îl expulzează din Ungaria.

De pe vremea lui Isaija ðaković şi până în anul 1829 în fruntea Eparhiei Aradului s-au
aflat numai episcopi sârbi.

Episcopul Joanikije Martinović (Ioanichie Martinovici) - 1710-1721 - a efectuat vizite
canonice în Ńinuturile Oradiei, a hirotonisit preoŃi şi a sfiinŃit biserici. S-a opus cu succes ca
ierarhii catolici să convertească la uniaŃi populaŃia ortodoxă din acest Ńinut sensibil.

Sofronije Kirilović (Sofronie Chirilovici), care s-a aflat în scaunul episcopal din 1722 până
în 1726, s-a îngrijit de Bihorul ortodox. Avea un vicar al său la Oradea iar preoŃii bihoreni au fost
hirotonisiŃi la Arad. Trimitea adesea pastorale credincioşilor din Bihor prin care îi îmbărbăta să
reziste în lupta pentru păstrarea credinŃei strămoşeşti.
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Episcopul Vikentije Jovanović (Vichentie Iovanovici) - 1726-1731 -  semna ca “episcop
ortodox de Jenopolje, Arad, Hălmagiu, Oradea Mare, Zarand, Bihor şi altele”. S-a remarcat în
lupta împotriva încercărilor episcopului catolic din Oradea Mare să-i catolicizeze pe credincioşii
ortodocşi. JurisdicŃia asupra Bihorului a dobândit-o prin Hotărârea Consiliului de Război al CurŃii
de la Viena în 1726, prilej cu care i s-a promis o gardă militară cu ocazia efectuării vizitelor
canonice. O vizită canonică însemnată în acest Ńinut a efectuat-o în prima jumătate a anului 1728.
A încheiat o înŃelegere cu episcopul din Oradea Mare prin care s-a statornicit că episcopul de
Arad poate avea în acest oraş un vicar şi că poate efectua vizite canonice în Bihor.

După alegerea lui Vikentije Jovanović ca mitropolit de Belgrad şi Karlovci, episcop de
Arad este numit Isaija Antonović (Isaia Antonovici) - 1731-1748. El a fost între anii 1741-1748 şi
administrator al Eparhiei Caransebeşului având în cartierul Velente din Oradea Mare un vicar al
său.

Doar pentru câteva luni, în anul 1749, episcop al Aradului a fost Pavle Nenadović (Pavle
Nenadovici), dar acesta fu curând ales mitropolit de Karlovci. În această calitate a deŃinut, până în
anul 1751, şi “funcŃia” de administrator al Eparhiei Aradului.

Sinesije Živanović (Sinesie Jivanovici) a venit în scaunul episcopal în 1751 în timpul când
s-a încercat desfiinŃarea Episcopiei Aradului din cauza aşanumitei lipse de mijloace pentru
întreŃinerea ei precum şi a faptului că nu era nominalizată în Diploma lui Leopold I privitoare la
înfiinŃarea eparhiilor ortodoxe în Imperiul Habsburgic din 1695. Prin străduinŃa energică a
mitropolitului Pavle Nenadović această încercare de desfiinŃare a eparhiei este zădărnicită. Cât
timp s-a aflat în scaunul episcopal al Aradului Sinesije Živanović, eparhia avea în componenŃa sa
Ńinuturile Aradului, Bihorului şi Hălmagiului. Episcopul şi-a petrecut cea mai mare parte din timp
pentru apărarea ortodoxiei în eparhia sa. GraŃie Comisiei de anchetă care s-a ocupat cu separarea
credincioşilor ortodocşi şi catolici în Hălmagiu, episcopul Živanović a reuşit să obŃină sub
jurisdicŃia sa şi întregul Ńinut al Crişanei.

Episcopul Sinesije a ctitorit în anul 1762 la Arad-Gai, lângă Arad, o mănăstire servind
drept reşedinŃa sa de vară. În această mănăstire se află icoane lucrate de pictorii Stefan Tenecki
(Stefan TeneŃchi) şi Nikola Aleksić (Nikola Alexici). Un veac mai târziu, în urma despărŃirii
ierarhice, mănăstirea avea să aparŃină Mitropoliei Sibiului. Fiind un om cu o instruire multi-
laterală şi o cultură vastă, Sinesije Živanović a “făcut o prezentare” a Eparhiei Aradului în
lucrarea sa în versuri “Opisanije sela aradske eparhije” (Descrierea satelor din Eparhia Aradului).
Este cunoscut şi prin redactarea primului Srbljak (Pravilele de rugăciuni ale sfinŃilor luminatori
sârbi) tipărit în anul 1761 la Râmnic, în Oltenia. Cartea conŃine rugăciunile şi vieŃile sfinŃilor
sârbi. Sunt prezente în carte gravurile înfăŃişându-i pe sfiinŃii sârbi.

Spre finele vieŃii sale Sinesije Živanović s-a adresat printr-un mesaj predecesorului său în
scaunul episcopal, mitropolitului din Karlovci, Pavle Nenadović cerându-i “să vegheze cu ochii
deschişi asupra Eparhiei Aradului, mai ales în Ńinuturile Oradiei Mari şi a Hălmagiului”, să se
îngrijească de creştinii ortodocşi, credincioşi ai acestei eparhii, ca să nu se îndoiască de credinŃa
lor strămoşească.

Pahomije Knežević (Pahomie Cnjevici) s-a aflat în fruntea Eparhiei Aradului din anul 1770
până în anul 1783. Absolvindu-şi studiile la Halle şi fiind un om de vastă instrucŃie, el a continuat
lupta de păstrare a ortodoxiei în Eparhia Aradului, mai ales în Bihor. În vremea sa condiŃiile
pentru ortodocşi primiră un curs pozitiv, în urma adoptării Patentului privind toleranŃa, în anul
1782. Atunci începe renovarea vechilor biserici şi ctitorirea noilor lăcaşe ale Domnului în acest
Ńinut.

Episcop de Arad între anii 1783 şi 1786 a fost Petar Petrović (Petar Petrovici). În această
scurtă perioadă cât s-a aflat în scaunul episcopal, a izbucnit răscoala poporului român sub
conducerea lui Horea, Cloşca şi Crişan, cu mare răsunet în Crişana. El participă, alături de
episcopul Ardealului, Gedeon Nikitić (Ghedeon Nichitici) la potolirea răsculaŃilor.

Pavle Avakumović (Pavle Avacumovici) a fost ultimul episcop de naŃionalitate sârbă aflat
în fruntea Episcopiei Aradului între anii 1786 şi 1815. A fost mai întâi arhimandrit al mănăstirii
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Bezdin, apoi vlădică la Pakrac şi, în cele din urmă, episcop al Episcopiei Aradului. În vremea sa a
fost înfiinŃată - în anul 1812 - Preparandia Românească. Printre profesori ai acestei şcoli s-au aflat
reprezentanŃi de frunte ai renaşterii naŃionale româneşti - Dimitrie łichindeal, Constantin Diaco-
novici-Loga, Iosif Iorgovici şi alŃii. Ei au şi fost iniŃiatori ai acŃiunii ca în scaunul episcopal al
Aradului să fie ales un român.

Abia după patrusprezece ani împăratul Frantz I a venit în întâmpinarea cerinŃelor românilor
şi episcop de Arad a fost ales românul Nestor Ioanovici care a fost, până la alegerea sa ca episcop,
egumen al mănăstirii Beşenovo din Srem.

Eparhia Aradului a rămas în componenŃa Mitropoliei din Karlovci până la separarea
bisericilor sârbă şi română în anul 1864, dar începând cu Nestor Ioanovici toŃi episcopii au fost
din rândurile românilor.

Ardealul se află la est de Banat şi Crişana. Până în anul 1688 a fost principat aflat sub
stăpânirea supremă a Turciei, iar după aceea face parte din Imperiul Habsburgic. În cursul
veacului al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea biserica catolică a exercitat o
presiune mare asupra populaŃiei româneşti ortodoxe să treacă la Biserica unită. În acest sens s-au
folosit diverse metode, începând cu munca de lămurire şi până la presiuni severe. Pentru a-şi
realiza scopul i-au folosit şi pe demnitarii ortodocşi din Ardeal, cum a fost cazul mitropolitului
Ardealului Atanasie Anghel care a semnat la Alba Iulia, în anul 1701, un document de unire a
Bisericilor ortodoxă şi catolică. Atunci a fost inaugurată Biserica Unită printre români. A fost
înfiinŃată o Mitropolie a Bisericii unite la Blaj care era supusă arhiepiscopului catolic Strigoniu.

În apărarea identităŃii religioase a românilor din Ardeal, în toiul acŃiunii Bisericii Catolice
de convertire a populaŃiei româneşti, s-a ridicat Mitropolia de Karlovci. Pe când Biserica Catolică
exercita o adevărată prigoană asupra românilor ortodocşi, mitropoliŃii din Karlovci şi-au exercitat
atribuŃiile lor păstoreşti în Ardeal numind preoŃi, trimiŃându-şi reprezentanŃi în vizite canonice şi
chemându-i pe deputaŃii ardeleni să participe la întrunirile popular-bisericeşti.

Problema statutului Bisericii Ortodoxe din Ardeal s-a rezolvat printr-o hotărâre a
Guvernului austriac prin care s-a statuat ca în postul de episcop să fie numit un sârb, dar care să
nu depindă de Mitropolia de Karlovci, răspunzând direct Guvernului austriac. În aceste condiŃii
ca un prim administrator episcopal este numit Dionisije Novaković (Dionisie Novacovici), în anul
1761. El nu a avut competenŃa să oprească acŃiunea de convertire şi nici nu putea să aplice
privilegiile sârbeşti şi la români. ReşedinŃa şi-a primit-o la Răşinari, aproape de Sibiu.

Următorul vlădică de Ardeal, Sofronije Kirilović (Sofronie Chirilovici) nu putea să Ńină
întruniri şi nici nu putea efectua vizite canonice fără aprobarea guvernatorului Ardealului.

Pe lângă aceasta el trebuia să-i denunŃe pe acei preoŃi care au fost hirotoniŃi în afara
Ardealului. Sediul Eparhiei este mutat temporar din Răşinari la Sibiu.

Prin venirea lui Iosif al II-lea în anul 1780 la tron se schimbă din temelii situaŃia populaŃei
ortodoxe din Ardeal. Prin Edictul de toleranŃă religioasă dat în 1782 este interzisă prigonirea
populaŃiei pe motive religioase. Fiecare confesiune avea aprobarea de a-şi clădi biserici, precum
şi de a-şi întreŃine preoŃi şi învăŃători.

În anul 1783, pe când se afla în scaun episcopal Gedeon Nikitić (Ghedeon Nichitici)
Ardealul intră şi pe plan dogmatic sub jurisdicŃia Mitropoliei din Karlovci.

La propunerea mitropolitului din Karlovci Mojsej Putnik (Moisei Putnic) este numit
episcop al Ardealului Gerasim Adamović (Gherasim Adamovici) care la Soborul (Congresul) de
la Timişoara din anul 1790 a cerut pentru români aceleaşi drepturi pe care le aveau sârbii ca
urmare a Privilegiilor.

Episcopul Adamović a fost împreună cu episcopul Bisericii Unite Bob, unul dintre cei care
au redactat petiŃia românească (Supplex) din anul 1791 adresată CurŃii de la Viena prin care se
cerea emanciparea naŃională a poporului român din Imperiul Habsburgic. Curtea de la Viena a
respins această petiŃie, dar episcopul Adamović şi-a continuat lupta pentru emanciparea naŃională
a poporului român. Într-un Promemoriu adresat împăratului îşi exprima vehement nemulŃumirea
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faŃă de faptul că poporul român numărând milioane şi milioane de suflete nu este recunoscut ca
naŃiune cum este cazul tuturor celorlalte popoare. Acesta a şi fost motivul pentru care episcopul
Adamović a căzut în dizgraŃia CurŃii de la Viena şi i-a fost interzis să se ocupe de treburile
politice publice. Cazul episcopului Adamović ilustrează cu pregnanŃă poziŃia episcopilor sârbi în
apărarea intereselor românilor ortodocşi în Ńinuturi în care aceştia reprezentau majoritatea
populaŃiei.

Prin moartea episcopului Gerasim Adamović survenită în anul 1796, se încheie perioada
conducerii de către episcopii sârbi a credincioşilor ortodocşi în Ardeal. După o pauză de
patrusprezece ani, în 1810 este ales primul episcop al Ardealului din rândurile românilor - Vasile
Moga. Dar, Eparhia Ardealului  rămânea în continuare în componenŃa Mitropoliei din Karlovci,
până în anul 1864.

Episcopul Ardealului Andrei Şaguna, venit în scaunul episcopal în anul 1845, a început şi a
încheiat procesul de segregare a Bisericii Ortodoxe Române din Ńările Imperiului Habsburgic din
componenŃa Mitropoliei de Karlovci.

Din momentul când devine episcop al Ardealului, în vremurile furtunoase ale anului 1848,
când porneşte o acŃiune energică pentru emanciparea naŃională şi religioasă a poporului român,
Andrei Şaguna îşi începe munca neobosită pentru înfiinŃarea unei mitropolii româneşti de sine
stătătoare în Imperiul Habsburgic, lucru ce-l duce la bun sfârşit în anul 1864. În acest sens au
existat şi acŃiuni concrete. Împreună cu episcopul Bisericii Unite a organizat la Blaj o adunare
populară la care s-a cerut independenŃa religioasă a românilor din Imperiul Habsburgic. Cu
această ocazie el este ales deputat pentru a prezenta CurŃii de la Viena dorinŃele românilor
ardeleni pentru desprinderea din componenŃa Mitropoliei din Karlovci. Prin meritele sale este
publicat la 24 decembrie 1864 Decretul împărătesc referitor la înfiinŃarea Mitropoliei ortodoxe de
sine stătătoare în Ardeal (Transilvania) cu două eparhii subordonate - cea a Aradului şi cea a
Caransebeşului. Andrei Şaguna devine primul mitropolit al Ardealului. Sediul Mitropoliei a fost
la Sibiu.

În componenŃa Mitropoliei din Karlovci s-a aflat şi Eparhia Bucovinei.
După războiul împotriva Turciei din 1787, Bucovina, locuită de români şi de ruteni, “s-a

pomenit” în componenŃa Ńărilor austriece succesoare. S-a înfiinŃat Eparhia Bucovinei care a intrat
în componenŃa Mitropoliei din Karlovci. Primul episcop numit a fost Danilo Vlahović (Danilo
Vlahovici). El a participat în anul 1790 la Soborul de la Timişoara. Din anul 1822, conform
politicii Mitropoliei din Karlovci, episcopi ai Eparhiei Bucovinei erau numiŃi din rândurile
populaŃiei majoritare - a românilor.

În toată perioada cât s-a aflat Eparhia Bucovinei în componenŃa Mitropoliei din Karlovci,
populaŃia românească şi cea ruteană, conduse de preoŃime, a cerut ca împreună cu Episcopia
Ardealului să se unească într-o mitropolie românească. Ceea ce s-a şi realizat în anul 1864 când
Eparhia Bucovinei intră în componenŃa Mitropoliei Ardealului, adică a Sibiului.

După înŃelegerea austro-ungară din 1867 când Imperiul Habsburgic este împărŃit în partea
austriacă şi partea maghiară, Bucovina “s-a pomenit” a fi în Austria. Pe de altă parte, în afara
Ungariei, adică în afara ingerinŃelor Mitropoliei din Karlovci s-au pomenit şi Dalmacija şi Boka
Kotorska. Dorind ca în partea sa a monarhiei să aibă o biserică ortodoxă aparte, Curtea de la
Viena înfiinŃează în anul 1873 Mitropolia Bucovinei şi a DalmaŃiei cu sediul la CernăuŃi.
Aflându-se la o depărtare de mai mult de o mie de kilometri una de cealaltă, aceste două părŃi ale
mitropoliei aveau în comun puŃine lucruri.

Această stare de fapt a durat până în anul 1919 când Bucovina deveni parte a Bisericii
Ortodoxe Române iar Dalmacija - a Bisericii Ortodoxe Sârbe.

În urma războiului austriaco-turc din anul 1718 şi a hotărârilor Păcii de la Požarevac
(PojarevaŃ), Oltenia, sau Valahia Mică, aflându-se la sud-est de Banat, având drept graniŃă
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Dunărea, Cerna, CarpaŃii şi Oltul, este anexată Imperiului Habsburgic sub denumirea de Valahia
Austriacă. Acest statut s-a menŃinut până la întoarcerea turcilor, în anul 1739.

Până atunci, din punct de vedere religios, Eparhia Râmnicului  aparŃinea de Mitropolia
Ugro-Valahiei cu sediul la Curtea de Argeş, în Muntenia.

Imediat după încheierea Păcii de la Požarevac (1718) existau, printre ierarhii români,
încercări de a transforma Eparhia Râmnicului într-o unitate religios-bisericească de sine
stătătoare. În acest sens episcopul Râmnicului Damaschin se deplasează în fruntea unei delegaŃii
de nobili la Viena cu rugămintea de a se realiza autonomia Bisericii Ortodoxe Române în Oltenia.
Dar Curtea de la Viena prin Decretul din 22 februarie 1719 “desface” dependenŃa Eparhiei
Râmnicului de Mitropolia Ugro-Valahă şi “o arondează” sub jurisdicŃia Mitropoliei Belgradului.

Drept răspuns la Decretul împărătesc, episcopul Damaschin cere ca Eparhia Râmnicului să
fie ridicată la rang de mitropolie care ar fi subordonată direct Patriarhiei Ecumenice de la
Constantinopol. Dar o asemenea cerere nu era nici în interesul CurŃii de la Viena şi nici a
clericilor sârbi. Suspiciunea ierarhilor sârbi a sporit insistenŃele episcopului Râmnicului să-şi
extindă jurisdicŃia asupra întregii populaŃii româneşti din Ardeal.

Curtea de la Viena îi acordă în anul 1726, mitropolitului belgrădean Vikentije Jovanović
(Vichentie Iovanovici) toate drepturile (din punct de vedere spiritual şi bisericesc) asupra întregii
populaŃii ortodoxe din Oltenia.

Dar toată această perioadă de exercitare a jurisdicŃiei asupra populaŃiei ortodoxe din
Eparhia Râmnicului este presărată de neîncredere, relaŃii tensionate şi, chiar, conflicte.

După o scurtă “domnie” a episcopului Stefan în 1727, întrunirea nobilimii şi a preoŃimii îl
alege ca episcop pe InocenŃiu Brâncoveanu, ceea ce a dus la noi neînŃelegeri între ierarhia
sârbească şi Curtea de la Viena pe de o parte şi a preoŃimii şi nobilimii româneşti pe de altă parte.

În urma decesului lu Brâncoveanu soborul nobililor şi al preoŃilor din Oltenia îl alege, în
anul 1735, ca episcop al Râmnicului pe Kliment Radović (Climent Radovici), alegere cu care
erau de acord şi AdministraŃia Statală de la Craiova şi Curtea de la Viena. Dar mitropolitul
Belgradului refuză să oficieze hirotonisirea unui episcop ales într-un asemenea mod pentru că o
asemenea alegere ar putea deveni un exemplu rău şi pentru alte eparhii. După doi ani de “muncă
de lămurire” hirotonisirea are loc în anul 1737 într-o perioadă când armata turcească trecuse deja
Dunărea şi cucerise Oltenia. După Pacea de la Belgrad (1739) Eparhia Râmnicului revine din nou
Mitropoliei Ugro-Valahe.

Mitropolia din Karlovci  a început practic să-şi exercite dreptul de jurisdicŃie asupra
românilor ortodocşi în anul 1690 când patriarhul Arsenije al III-lea, în baza Privilegiilor acordate,
deveni conducător religios suprem al populaŃiei ortodoxe din Austria.

JurisdicŃia Mitropoliei din Karlovci asupra românilor ortodocşi care a durat până în anul
1864 a însemnat o legătură spirituală între popoarele sârb şi român. Ierarhia sârbă a primit ca
sarcină să aibe grijă de păstrarea identităŃii religioase şi naŃionale a românilor.

Privilegiile sârbeşti s-au referit şi la români până când românilor le-a fost recunoscută
naŃionalitatea (şi mult mai târziu), aşa că în actele austro-ungare şi în actele normative ale
organelor conducătoare ei erau consideraŃi o naŃiune unică - cea ilirică. Acest fapt a fost un prilej
pentru români să obŃină unele  drepturi politice în cadrul conducerii locale, prin instituŃiile
cnezilor şi obercnezilor săteşti.

Pe de altă parte, datorită unităŃii spirituale a sârbilor şi a românilor, Mitropolia din Karlovci
se întindea, ca un imperiu, de la Marea Adriatică până în Bucovina, aproape de Marea Neagră.
Fără masa de milioane de suflete de etnici români, fără veniturile parohiilor şi a mănăstirilor
româneşti, resursele financiare de care dispunea Mitropolia de Karlovci nu ar fi fost nici pe
departe în măsură să asigure ca mitropoliŃii din Karlovci să fie printre oamenii de frunte ai
Imperiului Habsburgic. De asemenea, fără populaŃia românească, numărul ostaşilor-grăniceri nu
ar fi fost suficient ca să asigure mitropoliŃilor din Karlovci autoritate la Curtea de la Viena.
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În decurs de un veac şi jumătate cât şi-a exercitat jurisdicŃia asupra românilor ortodocşi,
ierarhia bisericească sârbă s-a situat pe o poziŃie fără compromis că este unicul şi exclusivul
apărător al intereselor naŃionale ale românilor. De aceea nici nu accepta vreo discuŃie privind
separarea populaŃiei ortodoxe române de ingerinŃele Mitropoliei din Karlovci.

RezistenŃa Mitropoliei din Karlovci faŃă de ieşirea românilor din componenŃa sa a fost
puternică şi atunci când s-a pus problema înlocuirii alfabetului chirilic cu cel latin în cărŃile de
cult, dar şi atunci când au existat încercări de amestec a laicilor în treburile bisericeşti. Aceeaşi
poziŃie fără compromisuri Mitropolia din Karlovci a manifestat-o şi în problema încercărilor de
catolicizare a populaŃiei ortodoxe române.
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SOBORUL DE LA TIMI ŞOARA

Statutul poporului sârb pe teritoriul Imperiului Habsburgic după Marea MigraŃie era
reglementat prin Privilegii. Ele aveau ca bază dreptul canonic general al vechii biserici sârbe.

SituaŃia populaŃiei sârbeşti şi a celorlalte popoare ortodoxe în Imperiul Habsburgic era
reglementată prin înfiinŃarea, în anul 1745, Comisiei Ilirice a CurŃii, devenită doi ani mai târziu
DeputăŃia Ilirică a CurŃii. Această instituŃie era, în esenŃă, un minister al afacerilor sârbeşti. În
decurs de trei decenii de existenŃă ea a contribuit la realizarea multor reforme în viaŃa
bisericească, şcolară şi politică a sârbilor şi a celorlalte popoare ortodoxe. În baza hotărârilor
Soborului de la Timişoara şi cu acordul împăratului ia fiinŃă în anul 1791 Cancelaria Ilirică a
CurŃii prin care poporul sârb este egalizat cu alte popoare ale Imperiului Austriac, adică cu
ungurii şi cehii care au atins cel mai înalt grad de emancipare naŃională.

În fine, în anul 1782, în vremea lui Iosif al II-lea, când se adoptă, în spirit iluminist,
Patentul privind ToleranŃa Religioasă, sârbii devin în toate privinŃele egali cu întreaga populaŃie,
ceea ce s-a remarcat în Sistema Consistorială.

Soborurile (Congresele) naŃionalr-bisericeşti erau forma supremă de reprezentare a sârbilor
şi a celorlalte popoare ortodoxe în teritoriul aflat sub jurisdicŃia Mitropoliei din Karlovci în ceea
ce priveşte problemele bisericeşti, culturale şi de fundaŃii. Aceste întruniri popular-bisericeşti ca
reprezentanŃe general-populare ale ortodocşilor din Imperiul Habsburgic erau o tradiŃie pe care
poporul sârb a adus-o din Ńara mamă. Au stat şi la baza Privilegiilor obŃinute de sârbi după Marea
MigraŃie. Din punct de vedere al conŃinutului, ele erau electorale şi de dezbateri. În cadrul celor
electorale erau aleşi arhiepiscopii şi mitropoliŃii iar la cele de dezbateri se rezolvau probleme
politice, precum şi cele privind drepturile de autonomie şi privilegii.

Soborul naŃional-bisericesc Ńinut la Timişoara (Congresul de la Timişoara) în perioada 21
august - 2 decembrie 1790, denumit oficial Congresul NaŃional Iliric a marcat un moment de
cotitură în istoria poporului sârb din Imperiul Habsburgic cu urmări dintre cele mai de seamă
privind dezvoltarea sa economică, politică, culturală şi de educaŃie.

Congresul a avut loc într-o perioadă tulbure, pe când era în desfăşurare ultimul război
austriaco-turc, război în care grănicerii sârbi îşi dădeau vieŃile pentru Curtea de la Viena iar sârbii
aflaŃi dincolo de râul Sava şi-au început lupta pentru libertate. Avea loc în perioada în care valul
revoluŃiei din FranŃa se răspândea pe continentul european atingând şi Imperiul Habsburgic. Con-
gresul s-a Ńinut în anul în care a murit împăratul austriac Iosif al II-lea. Reformele acestui împărat
începute în anii optzeci ai veacului al XVIII-lea, sub directa înrâurire a raŃionalismului european,
au vestit apariŃia clasei burgheze pe scena istoriei, apariŃie care nu mai putea fi oprită de către
reacŃiunea feudală.

Valul marilor schimbări a fost acceptat şi de către Adunarea Ungariei care era până atunci
un duşman constant al egalităŃii în drepturi a populaŃiei ortodoxe. De altfel s-a scurs un veac de la
Marea MigraŃie când, în sfârşit, după ce a avut loc Întrunirea de la Timişoara, Soborul din
Ungaria a acceptat, în anul 1792, Privilegiile.

În condiŃiile unei atmosfere politice incendiare, când nobilimea maghiară refuza supunerea
faŃă de împărat ameninŃând cu răscoală deschisă, Leopold al II-lea anulează cea mai mare parte a
reformelor iozefiniste. Două, cele mai importante, rămaseră însă în vigoare. Acestea erau:
Patentul privind ToleranŃa prin care populaŃiei ortodoxe şi a tuturor popoarelor necatolice le
este recunoscută egalitatea religioasă, şi DesfiinŃarea dreptului feudalilor  să dispună de viaŃa şi
corpul supuşilor lor.

Preocupată de rezolvarea statutului maghiarilor în împărăŃie, sub presiunea puternică a
nobilimii maghiare, Curtea de la Viena purcede la reorganizarea judeŃelor, prin care este redată
puterea feudalilor maghiari. Împăratul convoacă Soborul maghiar care nu se mai întrunise de un
sfert de veac.
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Acceptarea iniŃiativei sârbilor şi a celorlalte popoare ortodoxe de a Ńine întrunirea popular-
bisericească era, de bună seamă, o măsură de contracarare a cerinŃelor tot mai insistente şi mai
radicale ale nobilimii maghiare. Dar circumstanŃele menŃionate nu minimalizează importanŃa
convocării Congresului de la Timişoara. Şi mai puŃin verosimilă este, însă, părerea potrivit căreia
întrunirea a avut loc la comanda Vienei. Mai degrabă se poate spune că acest fapt era o concesie
acordată sârbilor şi celorlalte popoare ortodoxe în rândurile cărora s-a ajuns la o politizare
puternică pe fondul periclitării cuceririlor garantate de Privilegii.

IniŃiativa de convocare a Întrunirii Popular-Bisericeşti a fost luată de către clasa burgheză.
Avocatul din Pesta Jovan Muškatirović (Iovan Muşcatirovici) îl avertizează la 2 februarie 1790
pe mitropolitul Mojsej Putnik despre intensificarea atmosferei antiiosefiniste în Ungaria şi
rezistenŃa judeŃelor faŃă de Curte. I se propune mitropolitului să meargă la Viena în fruntea unei
delegaŃii sârbeşti pentru rezolvarea problemei naŃionale sârbeşti. Sârbii îi cereau împăratului
păstrarea Privilegiilor precum şi acces în Soborul Ungariei pentru a evita ca problemele lor să fie
rezolvate în absenŃa lor, cum era până atunci, mai ales că magnaŃii maghiari şi prealaŃii bisericeşti
au refuzat să-i primească în Soborul Ungariei.

Călătoria mitropolitului Putnik la Viena a fost, de bună seamă, influenŃată şi de adevărata
avalanşă a cererilor din partea celor ce aparŃineu de Biserica Ortodoxă Sârbă şi care se refereau la
rezolvarea problemelor esenŃiale de interes naŃional.

Vizita reprezentanŃilor sârbilor la Curtea de la Viena, cu mitropolitul Putnik în frunte, la 27
iunie 1790 are loc în condiŃiile în care Soborul Ungariei a refuzat să-l recunoască pe Leopold al
II-lea ca rege; în urma acestui refuz au fost întrerupte relaŃiile statal-juridice între Soborul
Ungariei şi suveran.

În aceste împrejurări împăratul şi-a dat acordul cu privire la convocarea întrunirii popular-
bisericeşti. Stipularea ca în componenŃa delegaŃilor la întrunire să fie 25 de reprezentanŃi ai
nobilimii, a fost o concesie făcută magnaŃilor maghiari care sperau ca nobilii sârbi din spirit de
solidaritate vor fi alături de ei, ceea ce la întrunire nu s-a întâmplat.

Nobilimea maghiară, cum era de aşteptat, s-a opus vehement ideii de convocare a întrunirii.
Ei susŃineu ca întrunirea popular-bisericească, dacă ar fi să aibă loc, se poate Ńine numai pentru
alegerea mitropolitului. A fost exprimată temerea că organizarea acestei întruniri ar putea crea
“nelinişti cu urmări incalculabile”. În acest sens Adunarea judeŃului Timiş îşi anunŃă organele
superioare că “cineva aŃâŃă poporul sârb”. Subprefectul judeŃului Timiş îşi anunŃă superiorii că
protopopul timişorean îi încurajează pe Ńărani să-şi exprime în mod vehement jalbele împotriva
moşierilor. S-a atenŃionat chiar şi asupra posibilităŃii izbucnirii răscoalei. Acest lucru l-a exprimat
chiar şi Adunarea judeŃului Torontal.

Pe nobilii maghiari i-a pus pe gânduri cererea sârbilor de a avea un teritoriu aparte. În acest
sens Consiliul Maghiar îi aduce la cunoştiinŃă împăratului Leopold al II-lea că deputaŃii prezenŃi
la întrunirea popular-bisericească vor cere un teritoriu aparte pentru sârbi şi că există pericolul ca
populaŃia ortodoxă să pericliteze puterea judeŃeană şi orânduirea de stat. Cum între timp
mitropolitul Mojsej Putnik a decedat, s-a îndeplinit şi condiŃia ca Soborul timişorean pe lângă un
caracter de dezbateri să aibă pe ordinea de zi şi alegerea mitropolitului. Ca administrator al
Mitropoliei a fost numit de către împărat episcopul timişorean Petar Petrović sub a cărui
conducere s-au finalizat pregătirile şi s-a Ńinut Soborul Popular-Bisericesc de la Timişoara.

La debutul lucrărilor erau prezenŃi o sută de deputaŃi. Alături de reprezentanŃii obişnuiŃi ai
GraniŃei Militare, a Provincialului şi a preoŃimii, câte 25 de persoane, erau prezenŃi şi 25 de
deputaŃi aleşi din rândurile nobilimii. Acestui număr trebuie adăugaŃi şi episcopii (în total opt)
tuturor eparhiilor.

Ca reprezentanŃi de pe teritoriul României de azi la Sabor au fost prezenŃi 28 de deputaŃi şi
patru episcopi. Cel mai mare număr erau din rândurile nobilimii (14), apoi a orăşenilor (8) şi
preoŃimii (6). Prin funcŃia deŃinută, având şi drept de vot, au participat patru episcopi.

Mai mult de jumătate din deputaŃii nobilimii erau de pe teritoriul României de azi, ceea ce
este o consecinŃă atât a numărului nobilimii cât şi a forŃei politice şi materiale. Nobilii prezenŃi
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erau: Lazar Čarnojević de Macea, Petar de Tekelija vicesolgabirău din Arad, Jovan Čarnojević de
Macea, Hristofor de Nako, moşier din Sânnicolau Mare, Jovan Nikolić de Rudna, Mihajil Sebini
de Recaş, asesor, Stefan Damaskin de Beregsăul Mic, Naum Moska de Ivanda, Jovan Pačadži de
Medveš, Dimitrije Putnik de Şimand, Toma Fogaraşi de Lugoj, solgabirău al judeŃului Caraş,
Nikola de Faber, bürgermaister de Lipova, Toma de Vujić din Timişoara. Sava Tekelija
reprezenta orăşeni.

ReprezentanŃi ai Provincialului erau: Petar Božić, judecător din Arad, Mihajil Cristof,
administrator la primăria din Oradea, Joakim Botoš, administrator din OraviŃa, George Vuja
comerciant din Lugoj, Pavle Cvetković, notar de stat din Timişoara-Cetate, Simeon Popović din
Lipova, Stefan Vujanovski, director de şcoală din Timişoara.

Din rândurile preoŃimii au fost aleşi: Maksim Sekulić, arhimandrit al mănăstirii Hodoş,
Teodosije Jovanović, arhimandrit al mănăstirii Bezdin, Jovan Šubonji, protopop din Timişoara,
Petar Gerčić, protopop din Arad, Konstantin Atanasijević, protopop din Lugoj, Joan Klintoh,
preot din Oradea Mare.

Au fost prezenŃi şi episcopii: cel arădean, Pavle Avakumović, cel timişorean, Petar
Petrović, care era în acelaşi timp şi administrator al Mitropoliei din Karlovci, cel al Ardealului,
Gerasim Adamović şi cel al Bucovinei, Danilo Vlahović.

Chiar şi o privire fugitivă asupra numelor deputaŃilor ne arată că cei mai mulŃi dintre ei
erau sârbi, dar au fost şi români şi aromâni. În debutul lucrărilor Saborului administratorul
Mitriopoliei i-a chemat pe deputaŃii prezenŃi să fie uniŃi pentru că “în clipa în care ochii Europei
sunt aŃintiŃi spre Sabor şi aşteaptă fructele sesiunii”, participanŃii au obligaŃia să fie la înălŃimea
responsabilităŃii, “cu voia Domnului şi a împăratului”.

La începutul părŃii consacrate discuŃiilor, în ziua de 7 septembrie 1790, unii deputaŃi au pus
întrebări de interes pentru poporul sârb. Scopul lor de bază era să “fie rugată ÎnălŃimea Sa ca să
fie asigurată consistenŃa poporului sârb în Ńările succesoare, fără să-i fie ştirbite drepturile şi
avantajele acordate prin Privilegii”. Soborul a hotărât ca, în baza drepturilor primite “de poporul
sârb în Ungaria şi Ńările alăturate” de la Leopold I şi confirmate de urmaşii săi prin Privilegii
aparte, să fie înaintate anumite revendecări.

Este cerut un teritoriu “sub conducerea magistratului propriu”. Acelei părŃi a poporului care
rămâne credincioasă, se spune mai departe, trebuie să-i fie asigurate teritoriile “pentru a putea
netulburată să-şi exercite credinŃa”. GraniŃa Militară trebuie să depindă de Consiliul de Război al
CurŃii, dar în cazul unei reduceri a ei, “grănicerii să nu devină supuşi ai moşierilor ci, datorită
meritelor lor, să li se dea drepturi şi o prioritate deosebită”. S-a propus să fie înfiinŃată Cancelaria
Iliric ă a CurŃii.

În numele ortodocşilor din judeŃul Arad, Sava Tekelija şi Petar Božić au cerut ca
localităŃile fostei GraniŃe de Mureş să formeze un district privilegiat, luând exemplul districtelor
de Tisa şi Kikinda Mare, iar foştii ofi Ńeri să primească titluri de nobili şi domenii.

O discuŃie aprinsă în cadrul Soborului s-a purtat cu privire la prigoana şi deznaŃionalizarea
la care e supusă populaŃia ortodoxă din Ńinuturile Aradului şi a Oradiei Mari. DeputaŃii din aceste
Ńinuturi au prezentat toate greutăŃile cu care se confruntă populaŃia ortodoxă. S-au dat exemple
concrete de convertire forŃată a ortodocşilor la Biserica Unită, confiscări de biserici şi de
pământuri, izgoniri din oraşe, întemniŃări şi schingiuiri. S-a cerut energic să se restituie pământul
tuturor celor păgubiŃi dar să li se asigure aceleaşi drepturi de care beneficiază ungurii.

Pentru Ńinutul respectiv, mai ales pentru judeŃul Bihor, care se afla în cadrul
Consistoriatului Oradiei şi care a aparŃinut Eparhiei Aradului, s-a propus să fie numit, în numele
episcopului Aradului, un reprezentant consistorial. El s-ar afla în fruntea ReprezentanŃei
Consistoriale cu sediu la Oradea Mare. ReprezentanŃa s-ar îngriji de integritatea religioasă a
locuitorilor comunelor ortodoxe din vecinătatea colectivităŃilor catolice şi a reprezentanŃilor
Bisericii Unite. Deşi propunerea deputaŃilor a fost acceptată, practic acest lucru nu însemna mult
pentru că şi după ce a avut loc Saborul s-a continuat procesul de rebotezare a populaŃiei ortodoxe
în zona Crişului, în “raza de acŃiune” a Consistoriatului Oradiei Mari.
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Un loc central în cadrul discuŃiilor l-au ocupat cererile ca sârbilor să le fie acordat un
teritoriu aparte şi acesta să fie Banatul, care ar avea organele locale ale puterii şi un organ sub
forma Cancelariei Ilirice a CurŃii precum şi cererea ca Privilegiile de care beneficiau să fie incluse
în legile maghiare. Aceste cereri i-au împărŃit pe deputaŃi în curentul pro austriac, respectiv pro
maghiar. În fruntea curentului minoritar pro maghiar s-a pus Sava Tekelija, nobil din Arad. De
aceea a avut conflicte cu comisarul imperial aflat la Congres “căruia i s-a împotrivit întrutotul”.

La şedinŃa din 9 septembrie 1790 Tekelija s-a opus cererii majorităŃii celor prezenŃi care
doreau un teritoriu pentru sârbi. Cu acest prilej el şi-a expus punctul de vedere cu privire la
includerea Privilegiilor în legile maghiare. Tekelija a subliniat că sârbii din Ungaria nu au nevoie
de autonomie teritorială pentru că aşa ar deveni “stat în stat” şi aceasta ar reprezenta un “monstru
politic” păgubitor pentru Ungaria şi nicidecum folositor sârbilor. El a afirmat că cerinŃa privind o
autonomie teritorială nu ar avea nici o bază legală pentru că Privilegiile acordate de Leopold I
spun indubitabil că un asemenea teritoriu s-ar putea realiza numai în Serbia eliberată de turci şi nu
în cadrul Ungariei. În ceea ce priveşte Banatul ca un teritoriu aparte, Tekelija a constatat că o
asemenea iniŃiativă este irealizabilă pentru că Banatul nu e populat numai de sârbi, ci şi de
români, nemŃi şi maghiari. Pe lângă aceasta, în anul 1779 s-a efectuat încorporarea Banatului în
judeŃele maghiare. S-a întrebat, cu acest prilej, Tekelija, va accepta oare împăratul să ia Banatul
de la unguri şi să-l dea sârbilor, nedreptăŃindu-i astfel pe maghiari.

Şi dacă ar primi Banatul - s-a întrebat Tekelija - pot oare sârbii spera în mod real să
introducă legile proprii şi vor obŃine oare drepturi mai mari decât cele pe care le au în Ungaria.
Poporului sârb împrăştiat prin toată Ungaria Tekelija i-a transmis mesajul să se mulŃumească cu
Soborul său popular-bisericesc şi să ceară de la Soborul Maghiar recunoaşterea drepturilor
general-cetăŃeneşti.

Referindu-se la Privilegiile naŃionale şi bisericeşti Tekelija a afirmat că ele i-au nenorocit
pe sârbii din Ungaria. Cu această ocazie el a specificat că înainte de Marea MigraŃie sârbii din
Ungaria erau cetăŃeni cu drepturi egale. De la Marea MigraŃie încoace, înlocuind dreptul maghiar
cu Privilegiile primite de la împăraŃii austrieci, sârbii au devenit, dintr-un “popor frăŃesc” un
“popor tolerat” şi aproape duşman.

În legătură cu problema includerii Privilegiilor în legile maghiare Tekelija a specificat că
acest fapt este posibil dar numai în măsura în care nu contravine acestor legi.

CerinŃa majorităŃii prezente în fruntea căreia se afla Jakov Sečanac (Iacov SecianaŃ), care
porneu de la faptul că sârbii care ar rămâne în afara teritoriilor naŃionale trebuiesc ocrotiŃi, insista
asupra incorporării absolute a Privilegiilor în legile maghiare, creându-se astfel o dublă siguranŃă
a acestei părŃi a naŃiunii - şi prin ConstituŃie şi prin Privilegii, Tekelija a catalogat-o ca fiind
nerealistă pentru că ceea ce contravine legilor maghiare sârbii nu vor putea primi niciodată şi
nimeni nu le poate confirma aceste cerinŃe. Ceea ce le oferă legea este de departe mai sigur decât
Privilegiile, a subliniat Tekelija. Privilegiile nu au la bază legi, ci sunt supuse schimbărilor şi
depind de voinŃa stăpânitorilor care le-au schimbat ori de câte ori au considerat că acest fapt
corespunde intereselor lor şi nu intereselor poporului.

După câteva săptămâni de discuŃii Soborul din Timişoara trimite un Elaborat împăratului
austriac şi regelui Ungariei Leopold al II-lea. În acest Elaborat sunt stipulate cerinŃele concrete
ale participanŃilor la Congres. În baza Patentului privind ToleranŃa, s-a cerut interzicerea
amestecului preoŃimii catolice în treburile Bisericii Ortodoxe Sârbe. În mod special s-a cerut
dreptul de înfiinŃare a unei şcoli teologice superioare la Karlovci şi a seminariilor teologice unde
s-ar instrui tinerii preoŃi. S-au cerut garanŃii privind învăŃământul în limba maternă. S-a cerut
asigurarea burselor pentru şcolarizarea ortodocşilor, la fel cum astfel de burse sunt acordate
catolicilor. Este reiterată cerinŃa ca populaŃia ortodoxă să fie eliberată de impozit către Biserica
Catolică. S-a cerut şi o tipografie pentru sârbi. Una dintre cerinŃele importante din Elaborat era ca
sârbii să primească dreptul de a fi proporŃional reprezentaŃi în magistratele orăşeneşti.

Partea centrală a Elaboratului cuprindea cerinŃa ca Banatul să fie acordat sârbilor ca o
unitate teritorial-politică aparte. Pe lângă argumente istorice în favoarea acestei cerinŃe,
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participanŃii au argumentat-o şi cu faptul că structura etnică în Banat este în marea ei majoritate
ortodoxă.

În încheiere a afost ales mitropolitul în persoana lui Stefan Stratimirović, un om de o vastă
cultură, cu studii superioare, adept al raŃionalismului şi al reformelor sociale din vremea
iosefinismului. Provenea dintr-o familie de vază de nobili sârbi. A rămas în funcŃie până în anul
1834, justificând încrederea poporului, dovedindu-se a fi un luptător neobosit pentru drepturile
naŃionale ale sârbilor. În acelaşi timp, nu a uitat că este părinte spiritual şi pentru restul populaŃiei
ortodoxe din Imperiul Habsburgic.

În urma discuŃiilor furtunoase la şedinŃele ConferinŃei CurŃii privind Privilegiile şi
înarticularea lor în legile maghiare, vine şi hotărârea regelui Leopold al II-lea.

Propunerea ca sârbilor să le fie acordat Banatul ca o unitate teritorial-politică aparte nu a
fost acceptată, motivându-se că Banatul este deja alipit Ungariei, fapt reglementat legal şi de către
Soborul Ungariei. Sârbilor li se recomandă să rămână răbdători, iar “împăratul va hotărî dacă şi
când va ceda o parte a ÎmpărŃiei”.

Acceptând toate celelalte propuneri ale Saborului de la Timişoara, împăratul s-a pronunŃat
cu privire la propunerea de înfiinŃare a Cancelariei Ilirice a CurŃii împotriva căreia era Soborul
Ungariei. În data de 15 ianuarie 1791 regele Leopold al II-lea anunŃă Cancelaria Ungariei că a
hotărât să formeze Cancelaria Ilirică a CurŃii. Această înfiinŃare, în condiŃiile războiului între
Austria şi Turcia, unde participarea sârbilor era de neînlocuit, însemna, în esenŃă, o măsură
tactică, ceea ce demonstrează şi faptul că, tot prin hotărâre imperială, Cancelaria este desfiinŃată
deja în anul următor, adică în 1792.

S-a realizat ceea ce prevăzuse şi Sava Tekelija de la tribuna Soborului din Timişoara,
anume că Austria va susŃine cerinŃele sârbilor “până când acestea sunt în interesul ei, iar când vor
obŃine ceea ce urmăresc, de noi se vor lepăda”.
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KRAJINA LUI KO ČA ŞI FREIKORII B ĂNĂłENI

La finele anilor optzeci ale secolului al XVIII-lea Austria a început pregătiri intense pentru
războiul cu Turcia, război al cărui sfârşit victorios ar însemna izgonirea Imperiului Otoman din
Peninsula Balcanică. Prin acest fapt s-ar creea şi condiŃii de realizare a planului strategic al
Imperiului Habsburgic de a pătrunde spre est. În această intreprindere a sa comanda austriacă
conta serios pe susŃinerea şi participarea sârbilor. În cadrul pregătirilor pentru operaŃiunile de
luptă pe teritoriul Serbiei s-au luat măsuri de formare, pe teritoriul austriac, a detaşamentelor
sârbeşti de voluntari – aşanumiŃi freikori în componenŃa cărora ar intra sârbii de pe ambele maluri
ale râurilor Sava şi Dunărea. Din punct de vedere militar, detaşamentele de voluntari, freikorii,
erau organizaŃi ca o armată de frontieră.

Freikorii au început războiul austriaco-turc în noaptea între 8 şi 9 februarie 1788. Atunci
sublocotenentul Jovan Branovački (Iovan Branovacichi) trecu Dunărea la Smederevo în fruntea
celor o sută cinzeci de freikori. După ce distruge ori avariază vasele inamice, el se întoarce în
Banat. Ceva mai departe, din Clisura Dunării generalul Pavle Dimić Papila (Pavle Dimici Papila)
trece Dunărea la Jupanec şi ocupă insula Adakaleh. Pe teritoriul Serbiei a râmas pentru o anumită
perioadă freikorul Koča Anñelković (Cocea Angelcovici) cel ce s-a separat de unitatea lui
Branovački chemând poporul să se ridice la răscoală şi adunând voluntari. Cu voluntarii săi i-a
izgonit pe turci din Požarevac (PojarevaŃ) şi Palanka, trecând prin nahiile de Jagodina, Kra-
gujevac (KraguievaŃ) şi Smederevo. Detaşamentul său crescu la cinci sute de oameni. În curând a
trecut în Banat şi s-a pus sub comanda lui Jovan Branovački. Atunci a fost format – în februarie
1788 – detaşamentul de freikori a lui Branovački, în componenŃa căruia au intrat sârbii şi românii
refugiaŃi şi voluntarii lui Koča Anñelković. Din cinci cete, trei aveau denumirea de “sârbeşti-
bănăŃene” iar două – “valaho-bănăŃene”. După o serie de succese, Koča Anñelković primeşte
misiunea de a anihila şi zădărnici pătrunderea turcilor pe ruta Niš-Beograd. Aflându-se în fruntea
celor 1.500 de freicori Koča repurtă, la 14 martie 1788, o mare victorie asupra turcilor în lupta de
la Bagrdan. Atunci împăratul Austriei îl avansează la rang de căpitan. În scurt timp, însă, el se
retrage cu freicorii săi în Banat.

Drept răspuns la acŃiunile freikorilor, turcii au început măsurile represive faŃă de populaŃia
Serbiei. De aceea a şi început migraŃia în masă a poporului spre Srem şi Banat. Numărul
refugiaŃilor aflaŃi în Srem şi Banat era de câteva zeci de mii. Nu se ştie câŃi dintre aceştia s-au
reîntors în Serbia, după război.

O misiune complicată, de a bara Dunărea şi de a zădărnici legăturile turcilor aflaŃi la Vidin
cu cei aflaŃi la Beograd, au primit-o Jovan Branovački şi Koča Anñelković. łinutul era sub
controlul freikorilor şi a granicierilor din Regimentul Valaho-Iliric şi se întindea de la Orşova la
Berzasca, pe Clisura Dunării. Pentru că apărarea de la SviniŃa a cedat, în septembrie 1788 turcii i-
au învins la Berzasca pe freikorii lui Koča Anñelković. Aici Koča şi treizeci de luptători ai săi,
care au luptat până la ultima suflare, sunt înfrânŃi şi traşi în Ńeapă. Personalitatea eroică a lui Koča
a rămas adânc întipărită în memoria poporului. Întreaga mişcare primi denumirea de Krajina lui
Koča.

După înfrângerea rezistenŃei forŃelor armate austriece şi a freikorilor, turcii avansează
fulgerător în Ńinutul Clisurei Dunării şi a Banatului de sud. În faŃa lor populaŃia în panică îşi caută
adăpost la Bela Crkva şi la Vršac. În acest timp are loc o consfătuire a statului major austriac la
Bela Crkva şi împăratul este înştiinŃat că spre oraş se îndreaptă 40.000 de ostaşi turci şi că forŃele
apărătorilor sunt insuficiente pentru a opune o rezistenŃă mai serioasă. Împăratul aprobă
evacuarea localităŃilor Bela Crkva şi Vršac. Poporul în fruntea căruia s-au aflat episcopul Josif
Jovanović Šakabenta şi arhimandritul mănăstirii Mesić Mojsije Vasiljević, se îndreaptă împreună
cu armata spre Banatsko Središte unde se face tabără. În acest timp armata distruge toate
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obiectivele vitale care ar putea fi de folos turcilor la Vršac. Ultimul s-a retras şi Regimentul
Valaho-Iliric. După ce pericolul trecu, poporul se întoarse în satele şi oraşele sale.

Trecând prin Clisura Dunării, turcii au pustiit-o. În general, Banatul de Sud a fost grav
distrus în acest război, suferind şi mari jertfe umane. Numai într-un singur an al războiului austro-
turc în perimetrul a şase protoprezbiterate ale Eparhiei VârşeŃului au fost incendiate 68 de biserici
şi 25 de şcoli. Drumul robiei l-au luat 12.387 de civili. Sunt ucise 556 de persoane. A fost necesar
un timp îndelungat pentru asanarea marilor distrugeri, consecinŃe ale ultimului război austro-turc.

În ceea ce priveşte strămutarea sârbilor pe teritoriul Ungariei, au existat două păreri
diametral opuse. Cancelaria CurŃii din Ungaria nu a dorit să-i primească pe venetici, iar Viena i-a
acceptat. În această nouă strămutare a sârbilor nobilimea maghiară vedea întărirea elementului
sârbesc în părŃile de sud ale regatului. Curtea de la Viena îi privea cu bunăvoinŃă pe refugiaŃii
sârbi din două motive. Ei întăreau, înainte de toate, bastionul în faŃa turcilor, iar pe de altă parte
întărirea numerică a populaŃiei sârbeşti însemna crearea unei contrabalanŃe faŃă de nobilimea
maghiară în înfruntările acesteia cu Curtea de la Viena.

Dar strămutarea în Ungaria primi un caracter de masă. Nici unul din apelurile (fie că
veneau din partea turcilor, fie din partea cnejilor) de a nu pleca în pribegie, şi nici rezistenŃa
păturilor maghiare nu a putut opri puhoiul refugiaŃilor. Conform spuselor istoricilor care s-au
ocupat de tematica migraŃiilor sârbeşti în Ungaria, numai în primul an al războiului austro-turc, au
venit între 80.000 şi 100.000 de suflete.

Numărul acesta mare de refugiaŃi a creat probleme privind adăpostirea şi întreŃinerea lor,
cu atât mai mult cu cât aici exista un număr însemnat al formaŃiunilor militare angajate în
operaŃiuni de război. MulŃi din cei veniŃi au murit istoviŃi, de foame şi boli. MulŃi s-au întors la
casele lor, însă o parte a şi rămas. Aşa, de exemplu, în primăvara anului 1789 în judeŃele din
Banat existau în jur de 14.000 de refugiaŃi. Cel mai probabil este că ei au şi rămas aici.

Curtea de la Viena considera că refugiaŃii trebuie menŃinuŃi şi strămutaŃi mai departe de
frontiere. S-a propus ca “emigranŃii să beneficieze de toate concesiile posibile, iar cei ce vor
rămâne în Turcia să beneficieze de o amnestie totală”.

În şedinŃa comună din 12 martie 1791 reprezentanŃii camerelor CurŃii au permis refugiaŃilor
să se aşeze de-a lungul GraniŃei Militare şi doar surplusul  să fie admis în judeŃe şi aceştia, doar
cu familia împreună, nicidecum individual. Toate acestea trebuiau făcute fără a-i provoca pe turci.

Conducerea sârbilor, întrunită la o adunare la Beograd la 2 septembrie 1791, trimite
cerinŃele sale în legătură cu strămutarea sârbilor în Austria CurŃii de la Viena. Şi-au exprimat
dorinŃa de a se stabili în regiunile unde trăiesc conaŃionalii lor. Cereau să se stabilească un număr
de câte o sută de familii împreună cu preoŃii lor. Cereau drepturile, privilegiile şi facilităŃile avute
de sârbii din imperiu. Cum Curtea de la Viena nu a acceptat aceste condiŃii şi represaliile turcilor
au încetat, strămutarea s-a diminuat şi, în curând, a şi încetat.

În războil austriaco-turc din 1788-1791 grănicerii au suferit pierderi grele, mai ales în
Ńinutul Banatului. Au luat drumul robiei, au fost ucişi ori au murit, ori după fuga din 1788 nu s-au
mai întors în GraniŃă un număr de 22.919 persoane din Regimentul Valaho-Iliric şi 13.331 din
Regimentul Germano-BănăŃean. Dintre aceştia au căzut  prizonieri 7.179 de persoane – 1.296 de
bărbaŃi, 1.980 de copii de sex masculin, 1.808 femei şi 1.995 copii de sex feminin.

Războiul austriaco-turc din 1788-1791 a fost un eveniment însemnat în istoria poporului
sârb. În timpul acŃiunilor freikorilor împreună cu armata austriacă, formată în cea mai mare parte
din grănicieri sârbi, s-au format legături strânse între sârbii din Imperiul Habsburgic şi cei din
Imperiul Otoman, ceea ce a dat naştere la experienŃe preŃioase, importante pentru lupta comună
pentru eliberarea naŃională.
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PRIMA RĂSCOALA A SÂRBILOR

Prima răscoală a sârbilor (1804-1813) a marcat un moment de răscruce în evoluŃia istorică
a poporului sârb. Ea a fost momentul de început al luptei de eliberare naŃională împotriva
stăpânirii turceşti. ContradicŃiile tot mai adânci şi ireconciliabile între puterea turcească şi poporul
sârb nedreptăŃit s-au înteŃit în zilele premergătoare izbucnirii răscoalei datorită teroarei exercitată
de dahii.

În pregătirea răscoalei personalităŃile de frunte din Serbia au luat legături cu sârbii din
Muntenegru, Bosnia, HerŃegovina şi Voivodina. Aflând despre aceste pregătiri, dahiii au început
la 4 februarie 1804 aşanumita “tăiere a cnejilor” considerând că aşa vor înfricoşa poporul şi îl vor
opri de la răscoală. Numai zece zile mai târziu, la 14 februarie, Karañorñe Petrović (Karageorge
Petrovici) fu ales vojd (conducător popular) la Orašac (OraşaŃ). Aşa a început Prima răscoală a
sârbilor.

Aflându-se în fruntea luptei de eliberare naŃională Karañorñe a trecut cu succes peste
tendinŃele separatiste ale unor voievozi. Întârind puterea centrală, Karañorñe întărea unitatea
internă, punând bazele noului stat sârb ce se va forma în următoarele decenii.

După Pacea de la Bucureşti răsculaŃii au fost lăsaŃi în voia soartei. Cu mult mai puternici,
turcii ocupă până în toamna anului 1813 întreaga Serbie. Printre răsculaŃi se instaură haosul, iar
conducătorii, în frunte cu Karañorñe, trecură în Austria. În Serbia a fost restaurată puterea
turcească. Dar cuceririle Primei răscoale a sârbilor sunt adânc întipărite în conştiinŃa istorică a
poporului sârb şi anume – că numai printr-o luptă asiduă se poate realiza eliberarea naŃională şi
obŃine dreptul de a se forma un stat propriu.

Primul ajutor material şi moral pentru răsculaŃii din Serbia a venit din partea sârbilor din
Imperiul Habsburgic. Din primele zile ale răscoalei, victoriile conaŃionalilor lor de la sud de
Dunăre şi Sava au fost salutate cu însufleŃire de preoŃi, nobilime, comercianŃi, meşteşugari,
Ńăranii, grănicieri.

În luna martie 1807 însuşi împăratul Austriei este informat că grănicierii din Regimentul
Valaho-Iliric manifestă simpatie faŃă de răsculaŃii din Serbia. Se mai specifică faptul că s-a cerut
ocrotire din partea CurŃii Ruseşti şi că o jumătate din familii au emigrat în Serbia. Acesta a fost
motivul să fie luate măsurile preventive şi s-a hotărât trimiterea colonelului Jovan Branovački din
Regimentul din Ogulin în Regimentul Valaho-Iliric ca să-l ajute pe guvernatorul Banatului Petar
Duka.

Neliniştea CurŃii de la Viena faŃă de situaŃia din Banat este sporită după acŃiunea sârbo-
rusească împotriva turcilor. Rapoartele specifică existenŃa conspiraŃiei sârbeşti în întregul
imperiu, de la Zemun la Buda, de la Timişoara la Rijeka. Rapoartele menŃionează că cei care
conspiră trebuie căutaŃi printre sârbi, români, aromâni, greci, dar şi printre protestanŃii maghiari.
În vara anului 1807 vin rapoarte că românii în judeŃul Caraş Ńin adunări ilegale la care se sfătuiesc
în privinŃa ridicării la răscoală şi că aceieaşi trec în Serbia pentru a lupta împreună cu răsculaŃii.
MulŃi dintre sârbi se află sub observaŃia poliŃiei. Aşa a fost cazul comercianŃilor Panajot şi
Mihajlović şi a nobilului şi proprietarului de pământ Malenica. Despre ei rapoartele spun că îi
divinizează pe ruşi şi că-i urâsc pe catolici, mai ales pe nemŃi. Li s-a imputat faptul că l-au ajutat
material pe Karañorñe. În rapoarte se constată cu părere de rău “că este greu a menŃine gradul
dorit de siguranŃă la graniŃă cu Serbia”.

Generalul Iosef Simbschen în raportul său către comandantul Banatului Petar Duka
vorbeşte că românii sunt entuziasmaŃi de Karañjorñje despre care spune că are 300.000 de ostaşi,
că e mai puternic decât regele însuşi şi “nu se teme de nemŃi şi de unguri şi, dacă dă Domnul, va
deveni regele tuturor ortodocşilor”. Despre răscoala sârbilor, mai subliniază Simbschen, se
vorbeşte cu entuziasm la Lugoj şi la Ciacova.
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În rapoarte este acuzat comerciantul Teodor Demelić din Orşova că menŃine legături cu
răsculaŃii. El a fost în legătură şi cu generalul rus Miheljson, comandant la Dunăre. Sunt acuzaŃi şi
sârbii din Mehadia iar despre sârbii din Timişoara rapoartele constată că sunt “rău gânditori”.

Pe lângă alte fapte, toate acestea indicau pentru Consiliul de Război al CurŃii “starea de
spirit periculoasă a supuşilor sârbi”. Prin intermediul voievodului Ludovik împăratul ordonă, la
21 ianuarie 1808, tuturor generalilor din cadrul GraniŃei militare să urmărească permanent
legăturile supuşilor cu conaŃionalii din Serbia. Între altele este cenzurată corespondenŃă lui
Georgije Simeonović (Gheorghie Simeonovici), Dimitrije Bogdanović (Dimitrie Bogdanovici) şi
a lui Marinko Pavlović (Marinco Pavlovici), cu toŃii comercianŃii din Timişoara. Se menŃionează
că erau în legătură cu răsculaŃii de la Viena până la Orşova.

Rapoartele confidenŃiale îl acuzau şi pe generalul Duka cum că acŃionează pentru
distrugerea statului şi că “îi favorizează pe ortodocşi şi le permite lucruri nemaiauzite”. Printre
păcate i se reproşează că aprobă poziŃiile provocatoare ale cetăŃenilor sârbi din Timişoara în care
sârbii îi ameninŃă făŃiş pe germani. Rapoartele menŃionează că la Timişoara – Fabric a fost
înfiinŃat “Clubul sârbesc”. Aici cuvântul de ordine îl aveau Dimitrije Bogdanović şi Marinko
Pavlović “care sunt în legătură directă cu cei din Serbia, merg în Serbia ca şi comercianŃi şi duc
oameni acolo”. Acest fapt este posibil pentru că trecerea le-o facilizează conaŃionalii lor Duka şi
locotenentul major Rukavina “care-i privesc printre degete”.

Împăratul este înştiinŃat în mai multe rânduri că Banatul nu a fost niciodată pe un drum atât
de periculos şi că “la primăvară va fi cuprins de furtună şi va deveni teatru de război”. Se
propunea înlocuirea forŃelor militare formate din sârbi cu altele, loiale CurŃii.

Din OraviŃa se anunŃă că românii se pregătesc de recrutarea 12.000 de oameni care, luând
exemplul francezilor, îi vor izgoni pe feudali şi îl vor recunoaşte ca domnitor pe Karañorñe.
InformaŃii similare veneau şi din Bocşa.

În atenŃia confidenŃilor erau şi ardelenii care veneau în Banat. Ei spuneau că toată provincia
lor îl aşteaptă pe Karañorñe care îi va ridica la luptă precum a făcut-o Horea. Spuneau că se vor
răscula 100.000 de oameni.

O expresie a situării pe poziŃiile eliberării naŃionale a populaŃiei sârbe şi române din
Regimentul Valaho-Iliric a fost şi răscoala din Kruščica (CruşciŃa) din anul 1808.

Ideea unei răscoale a sârbilor din Banat datează din anul 1806 pe când fostul căpitan de
freikori Marijan Jovanović (Marian Iovanovici) a fost în vizită la Karañjorñe. El a rămas un timp
mai îndelungat la voevodul Milenko Stojković (Milenco Stoicovici) căruia îi şi prezintă planul ca
sârbii şi românii din Banat să-i izgonească împreună pe unguri şi pe nemŃi după care în acest Ńinut
s-ar forma un stat sârb. Pentru a realiza acest Ńel este indispensabil ajutorul răsculaŃilor din Serbia.
Cu acest prilej, după mărturisirile sale, i-a fost pregătit un ajutor constând din două până la trei
mii de răsculaŃi, atunci când va fi un moment prielnic. Jovanović preconiza ca răscoala din Banat
să izbucnească în minele din jurul oraşului Moldova Nouă, unde s-ar şi aproviziona cu banii
necesari purtării acŃiunilor militare. Atunci, alături de participarea răsculaŃilor sârbi, va fi cerut şi
ajutor din partea Rusiei. Cu ajutorul lor s-ar elibera Banatul şi Muntenia.

Aşezarea grănicierească Kruščica (CruşciŃa) de pe teritoriul Regimentului Valaho-Iliric a
devenit centrul pregătirilor de răscoală. Alături de căpitanul Marijan Jovanović au mai participat
locotenentul major Pivu Žumanka (Pivu Jumanca), participând în luptele freikorilor, locotenentul
Toma Scripete, comandantul postului local din sat, şi preotul Dimitrije Georgijević (Dimitrie
Gheorghievici) cunoscut sub numele de Pop ðjak (Pop Giac).

În agitaŃia lor organizatorii răscoalei s-au folosit de nemulŃumirea grănicerilor faŃă de
situaŃia lor economică tot mai precară. Trebuie, totuşi, menŃionat că ei şi-au făurit un plan ireal,
condamnat de la bun început la eşec. Anume, organizatorii răscoalei au avut în vedere răscoala
sârbilor şi a românilor într-un spaŃiu larg, din Ardeal până în Slavonija. Locotenentul Scripete
socotea că, având ajutorul ofiŃerilor, va răscula 50.000 de grănicieri cărora li s-ar adăuga şi
Ńăranii.
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Ca să îndemne poporul la răscoală conducătorii s-au folosit de o proclamaŃie imaginară a
voevodului Petar Dobrnjac privind ajutorarea răsculaŃilor. Organizatorilor le-au fost de folos şi
ştirile că austriecii vor ocupa Beogradul. Din Kruščica sunt trimise în tot Banatul de Sud şi în
Clisura Dunării chemări cu îndemnuri la răscoală care au căzut în mâna colonelului Branovački.
El trimise în noaptea de 12/13 iulie o patrulă care fu dezarmată de către răsculaŃii. Cu un steag
bisericesc desfăşurat Georgijević chema poporul să i se alăture, în numele Sfintei Treimi, în lupta
pentru reorganizarea regatului cneazului Lazar. El a trimis soli în satele din jur pentru a ridica
poporul iar Scripete avea misiunea de a asigura un bac la Nova Palanka pentru a avea o legătură
cu Serbia. Cu un număr redus de răsculaŃi porni spre Suşca, în Clisură, cu gândul de a porni acolo
răscoala. Cum nu a reuşit acest lucru, a pornit spre LescoviŃa, în Poljadija, unde fu arestat de o
patrulă de grănicieri.

Un al doilea grup de răsculaŃi avându-l în frunte pe comerciantul Atanasije Stajić (Atanasie
Staici) ajunse la Berlişte pe la miezul nopŃii la 13 iulie 1808 unde trăgând focuri de armă şi
trăgând clopotele ridică populaŃia. Împreună cu organizatorii răscoalei porniră în jur de douăzeci
de localnici, ceilalŃi renunŃând pentru că nu credeau că la Suvaja (Suvaia) îi aşteaptă 4.000 de
răsculaŃi din Serbia. Auzind că în locul răsculaŃilor sârbi la Suvaja îi aşteaptă husarii austrieci,
răsculaŃii s-au împrăştiat. A urmat arestarea organizatorilor răscoalei. Preotul Dimitrije
Georgijević şi locotenentul major Piru Jumanka au murit în timpul cercetărilor la închisoarea din
Timişoara. AlŃii sunt osândiŃi la diferite pedepse. Toma Scripete este degradat şi condamnat la
moarte prin spânzurare. Este, însă, indubitabil faptul că răscoala din Kruščica a fost pregătită în
colaborare cu răsculaŃii din Serbia.

Imediat după “tăierea crejilor” din anul 1804 în Imperiul Habsburgic au şi început să
sosească refugiaŃi din Serbia. De cum se desfăşura răscoala şi de cum se apropia ea de sfârşit,
numărul răsculaŃilor creştea. Alături de Srem, Banatul a fost acela care a găzduit cel mai mare
număr de refugiaŃi.

În ciuda declaraŃiilor CurŃii, refugiaŃii au avut mult de suferit. SituaŃia lor era dezastruoasă.
Stăteau sub cerul liber, pe un pământ rece, în bătaia vântului şi a ploii, fără mijloace de a se
încălzi, fără hrană şi fără bani şi fără posibilitatea să câştige ceva. De ajutor le-a fost doar
populaŃia sârbă şi română din jur. Dar şi acest fapt era îngreunat pentru că le-a fost interzis orice
fel de contact.

Conform datelor oficiale până la finele lunii octombrie 1813 în Ungaria de Sud au trecut
circa 100.000 de sârbi. În Srem au venit cam 64.000, iar în Banat aproximativ 46.000. O cincime
dintre aceştia nu s-au mai întors în Ńinuturile natale ci au rămas să trăiască în localităŃile în care s-
au refugiat.

RefugiaŃii sârbi au fost încartiruiŃi în Banat în 22 de tabere. De mare ajutor, prin
intermediul împăratului, în îngrijirea refugiaŃilor a fost Biserica Ortodoxă Sârbă. Pentru a-i
repartiza raŃional, autorităŃile maghiare au trimis 14.000 de refugiaŃi în judeŃul Caraş, 22.000 în
judeŃul Torontal şi 5.000 în judeŃul Timiş, acest din urmă fapt din cauza opoziŃiei autorităŃilor
maghiare locale. Peste 4.000 de refugiaŃi sunt îndreptaŃi spre Muntenia. Pentru că sultanul i-a
amnistiat, marea majoritate dintre ei s-au întors la casele lor.

Legăturile răsculaŃilor sârbi cu sârbii de dincolo de râurile Sava şi Dunăre realizate în
decursul Primei răscoale sârbeşti au întărit sentimentul de apartenenŃă la una şi aceeaşi naŃiune. S-
au convins că au nevoie de unitate în lupta lor pentru eliberarea naŃională.

După eşecul Primei răscoale a sârbilor în anul 1813 mulŃi dintre răsculaŃii mai de seamă au
venit în Ńările româneşti – în Muntenia şi Moldova, dar şi în Basarabia. Acolo ei se alătură
mişcării panheleniste ”Heteria” orientată spre eliberarea popoarelor balcanice de sub stăpânirea
turcească. Un loc aparte dintre fruntaşii răscoalei care s-au alăturat mişcării heteriste îl ocupă
însuşi vojdul Karañorñe Petrović. După eşecul răscoalei acesta se refugiază mai întâi la
mănăstirea Fenek din Srem, ca apoi să plece în ÎmpărăŃia Rusă, la Hotin. Împreună cu el au venit
mulŃi emigranŃi sârbi şi s-au stabilit la Chişinău.
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În strădaniile sale de a înfrânge puterea otomană şi a elibera popoarele creştine de sub
dominaŃia turcilor, conducerea Heteriei conta în mod serios pe sârbi care au fost cei dintâi care au
început lupta de eliberare în Balcani. După părerea heteriştilor personalitatea centrală din Serbia
care ar putea porni răscoala era vojdul Karañorñe. Dar acest plan nu a fost susŃinut de ruşi care au
considerat că în împrejurările date mişcarea de eliberare a poporului sârb ar fi condusă cu mai
mult succes de către Miloš Obrenović (Miloş Obrenovici). Totuşi, rămânând la părerea că vojdul
Karañorñe este persoana cea mai indicată să-i conducă pe răsculaŃi, conducerea Heteriei
organizează revenirea acestuia în Serbia. Astfel în anul 1817 Karañjorñje vine la Iaşi, capitala
Moldovei, unde intră în contact cu fruntaşul heterist Gheorghios Levantis care era însărcinatul cu
afaceri al Consulatului Rusiei la Iaşi. Karañorñe se întoarce în Serbia trecând prin Transilvania şi
Banat.

Pe pământ natal Karañjorñje vine la patru ani după eşecul răscoalei. În acest răstimp multe
s-au schimbat. În fruntea Serbiei, după debutul cu succes al celei de a II-a Răscoale sârbeşti se
afla Miloš Obrenović. Spre deosebire de Karañjorñe care milita pentru ridicarea răscoalei, Miloš
Obrenović porni lupta de eliberare naŃională a Serbiei pe cărări diplomatice. Sfârşitul tragic a lui
Karañjorñe, nemaipomenit prin cruzimea sa, a simbolizat, totodată, hotărârea lui Miloš Obrenović
ca în lupta sa pentru eliberare naŃională să se bazeze pe un program naŃional propriu acomodat la
situaŃia generală internaŃională.

Conform celor notate de Vuk Karañžić (Vuc Caragici) în timpul răscoalei lui Tudor
Vladimirescu în Muntenia erau o mulŃime de sârbi. El notează: “Când a izbucnit răscoala în
ianuarie şi februarie 1821, în Muntenia şi Moldova unde se aflau mulŃi sârbi, Bucureştiul fremăta
de ei”. Şi mai departe spune acelaşi Vuk: “Sârbii s-au împrăştiat prin lume, sunt peste tot. Cei ce
s-au dus în Basarabia pe aici s-au împrăştiat, în afara câtorva fruntaşi care sunt la Hotin şi
Chişinău”. Martorii relatau că la Bucureşti există “mulŃi sârbi şi în afară de aceasta o jumătate de
oraş vorbeşte sârbeşte şi bulgăreşte, iar cealaltă jumătate în alte limbi”. Acelaşi izvor îl
menŃionează pe Hagi Prodan care s-a remarcat în răscoala lui Tudor Vladimirescu aflându-se în
fruntea detaşamentului de voluntari sârbi.
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REVOLUłIA DIN ANUL 1848

Din primele zile ale RevoluŃiei sârbii din Ungaria de Sus s-au alăturat ungurilor crezând că
îşi vor găsi un loc al lor în noul stat. Rolul conducător în acele zile furtunoase l-a avut tineretul
academic din Buda, Pesta şi Požun (Bratislava). La adunarea Ńinută în zilele de 17-19 martie 1848
au fost formulate, în 17 puncte, cerinŃele sârbilor. Este recunoscută naŃionalitatea maghiară şi
destoinicia diplomatică a limbii maghiare în Ungaria, cerându-se în acelaşi timp recunoaşterea
naŃionalităŃii sârbe şi garantarea folosirii limbii naŃionale. S-au cerut libertatea credinŃei,
organizarea liberă a propriei biserici şi folosirea limbii bisericeşti, încluderea persoanelor laice în
consistorii, reglementarea juridică a drepturilor şi a domeniilor mănăstirilor, înfiinŃarea şi
conducerea liberă a şcolilor. Un loc aparte l-au deŃinut cerinŃele legate de Soborul naŃional,
preconizându-se Ńinerea acestuia în fiecare an, caracterul public al lucrărilor Soborului şi dreptul
acestuia de a se adresa în mod direct conducătorului, dreptul să poată fi aleşi inspectorul şcolar
suprem şi asistenŃii fondurilor populare şi şcolare şi modul de conducere a acestora. S-a cerut ca
mitropolitul şi episcopii să aibă loc în Adunarea Ungariei, precum şi să fie asigurată şi prezenŃa
sârbilor în organele supreme ale puterii de stat şi judecătoreşti, dreptul de vot în Adunarea
Ungariei pentru districtele din Valea Tisei şi Kikinda. Se cerea organizarea GraniŃei Militare pe
baze libere şi principiile naŃionalităŃii. Se exprimau loialitatea faŃă de domnitor, disponibilitatea
de a se jertfi pentru patrie şi o dragoste frăŃească faŃă de unguri. Apelul este multiplicat şi împărŃit
printre sârbi, dar este trimis şi domnitorului palatinului şi preşedintelui Guvernului maghiar.
Precum reiese, poziŃiile părŃilor maghiare şi sârbe se deosebeau esenŃial de la bun început.

Sârbii au fost cuprinşi de entuziasm naŃional. Oraşul Novi Sad a devenit centrul acŃiunilor
revoluŃionare. Aşa s-a şi format la 21 martie Comitetul RevoluŃionar în fruntea căruia s-a aflat
ðorñe Stratimirović (George Stratimirovici) membru al cunoscutei familii nobiliare sârbe.

Orientat spre revoluŃie poporul sârb a început să se adune, pe la mijlocul lunii aprilie, la
Novi Sad. În oraş soseau zile de-a rândul delegaŃii din toate părŃile Ungariei. NeliniştiŃi,
confidenŃii îşi înştiinŃau superiorii că Novi Sad a devenit centrul mişcării sârbeşti, focarul acŃiunii
naŃionale sârbeşti şi a elementelor radicale care nu îşi ascund simpatiile faŃă de Serbia. Ascultând
raportul delegaŃiei cu privire la discuŃiile purtate la Požun, poporul înfierbântat a pornit spre
Karlovci cerându-i mitropolitului să organizeze imediat întrunirea Adunării Populare. Sub
presiunea poporului, mitropolitul acceptă să convoace Adunarea Populară pentru data de 13 mai
1848. Era perioada când poporul sârb din toată Ungaria de Jos era răsculat ameninŃând cu
distrugerea întregului stat. Autoritatea maghiară aproape că nu mai exista. Adevărata autoritate au
devenit consiliile populare.

În intenŃia de a limita extinderea mişcării populare sârbeşti, guvernul Ungariei îl numeşte,
la 26 aprilie 1848, pe marele guvernator de Timiş, groful (contele) Petar Čarnojević (Petar
Ciarnoievici) în calitate de comisar excepŃional şi plenipotenŃiar cu misiunea de a înăbuşi în forŃă
răscoalele în Banat şi Bačka şi de a proclama curte marŃială în judeŃele bănăŃene şi în Šajkaška,
precum şi în oraşele Novi Sad, Sombor, Arad şi Timişoara “pentru toate cazurile de răscoală
urmate de manifestări violente cu indemnuri la răscoală împotriva liniştii statului şi a ordinii
legale precum şi cazurile de omoruri, tâlhărie şi incendieri generate de răscoală”. Într-un mesaj
adresat poporului sârb contele Čarnojević specifică în mod special: “Fiecare din cei care se
răscoală împotriva domnitorului, unităŃii statale şi a constituŃiei, este pasibil de pedeapsă cu
moartea”.

Măsurile represive luate, prin intermediul lui Čarnojević, de guvernul maghiar, nu au dat
rezultate ci, din contră, au accelerat acŃiunile sârbilor privitoare la eliberarea lor naŃională.

Transpunând în viaŃă promisiunea dată poporului, mitropolitul Josif Rajačić (Iosif Raiacici)
trimite o circulară episcopilor prin care se cere ca fiecare comună mai mare să aleagă câte doi
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reprezentanŃi, iar celelalte – câte unul şi să-i trimită la data fixată să participe la Adunarea
Populară.

Pe de altă parte, guvernul maghiar a hotărât să fie convocat Soborul Popular-Bisericesc
pentru data de 27 mai 1848. În calitate de comisar la Sobor fu desemnat contele Petar Čarnojević.
Episcopul Timişoarei Pantelejmon Živković i-a chemat pe credincioşi să se supună autorităŃilor
statului. ReprezentanŃii poporului român l-au înştiinŃat că nu vor participă la Sabor şi că vor cere
guvernului maghiar ieşirea din componenŃa Mitropoliei din Karlovci.

Răspunzând cerinŃei guvernului maghiar mitropolitul Rajačić înştiinŃează, la 30 aprilie
1848, eparhiile cu privire la structura deputaŃilor care vor participa la Sabor. Astfel, pentru
Eparhia Timişoarei sunt prevăzuŃi a fi 17 deputaŃi (3 din rândurile preoŃimii şi 14 din rândurile
cetăŃenilor), pentru Eparhia Aradului 14 (3 preoŃi şi 11 cetăŃeni), pentru Eparhia VârşeŃului 15 (3
preoŃi, 2 grănicieri şi 10 cetăŃeni). Pe lângă aceştia Arhidieceza din Karlovci dădea 12 deputaŃi,
cea din Buda 6, cea de Karlovci de Sus 13, cea din Pakrac 10. Palatinul  Ungariei a confirmat că
Soborul se va desfăşura la 27 mai 1848 la Timişoara.

Capii mişcării revoluŃionare a sârbilor cereau ca în locul Saborului NaŃional Bisericesc să
aibă loc Adunarea Populară insistând ca aceasta să se desfăşoare, conform înŃelegerii, la 13 mai la
Karlovci. De aceea mitropolitul Rajačić fu vizitat de o delegaŃie de sârbi din Ruma cerând energic
Ńinerea Adunării cum s-a convenit.

Într-o perioadă aşa de scurtă nu puteau ajunge la Karlovci toŃi reprezentanŃii comunelor
sârbeşti din Ungaria aşa că la Adunare au fost prezente doar 175 de persoane din 710 prevăzute.

De pe teritoriul de azi al României au participat 18 deputaŃi reprezentând 14 comune.
Timişoara avea doi deputaŃi (Dimitrije Tirol şi Nikola Janković). ToŃi ceilalŃi erau de pe cuprinsul
Clisurei Dunării.

La Karlovci în ziua Ńinerii Adunării alături de delegaŃi s-au adunat şi o mulŃime de oameni
din localitate şi împrejurimi, aşa că erau prezente în jur de două mii de persoane, dintre care o
parte importantă erau din Serbia, câŃiva din Muntenegru, dar erau şi dintre cei care aparŃineau
altor popoare – croaŃi, români, ruteni, cehi, polonezi.

În a treia zi a lucrărilor, în data de 15 mai, Adunarea populară a adoptat concluzii concrete:
“Poporul sârb este liber şi independent în Casa austriacă şi sub coroana generală a Ungariei. Se
proclamă Vojvodina sârbească din care fac parte Srem cu GraniŃa, Baranja, Bačka, cu districtul
de Bečej şi Batalionul de Šajkaška, precum şi Banatul împreună cu GraniŃa şi cu districtul de
Kikinda. Vojvodina sârbească, în baza libertăŃii şi egalităŃii perfecte, intră în alianŃă politică cu
Regatul Tripartit CroaŃia, Slavonia şi DalmaŃia. Se înfiinŃează Consiliul Popular ca organ executiv
al Adunării Populare şi se numesc membri ai acestuia. Se recunoaşte naŃionalitatea română. Se
desemnează un consiliu care va aduce la cunoştinŃă aceste concluzii domnitorului şi Soborului
CroaŃiei”. S-a hotărât trimiterea unei delegaŃii speciale pentru a participa la Congresul Panslav la
Praga.

În numele guvernului Ungariei, ministrul Ëtvés declară la 3 iunie 1848 ilegală alegerea lui
Rajačić ca patriarh şi îi cere acestuia să convoace Saborul NaŃional-Bisericesc şi să înştiinŃeze
poporul că ordinele se vor primi numai de la guvernul maghiar.

Conştient că un conflict cu ungurii este iminent, Consiliul Principal a căutat să atragă de
partea sa şi alte popoare care trăiau în Ungaria. Aşa, de pildă, este trimis la 22 mai 1848 un mesaj
către slovacii, bunjevŃii şi nemŃii, dar şi către maghiari, în care sunt explicate hotărârile
Skupštinei din mai şi sunt chemaŃi toŃi la loialitate faŃă de domnitor şi să respecte “libertatea
constituŃională”.

Imediat după desfăşurarea Skupştinei din mai, un loc central l-au ocupat relaŃiile dintre
sârbi şi români. Parte a Bisericii Unice Ortodoxe în Imperiul Habsburgic, trâind amestecaŃi cu
sârbii în Banat şi Crişana, românii erau într-o situaŃie mai nefavorabilă decât sârbii. Erau supuşi
unei presiuni acerbe din partea Bisericii Catolice şi oropsirii sociale. Toate acestea îi îndemnau, în
mod obiectiv, să colaboreze cu sârbii. Dar cerinŃele de separare a Bisericii Ortodoxe Române din
Ungaria de Mitropolia din Karlovci, mereu prezente în cursul veacului al XIX-lea, s-au
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intensificat pe fondul evenimentelor revoluŃionare din anul 1848. Elocvent în acest sens a fost
refuzul românilor să-şi trimită reprezentanŃi la Skupština din mai. Acesta a şi fost motivul ca în
concluziile Skupštinei să existe un punct anume consacrat românilor. Neprimind nici un răspuns,
Consiliul Principal trimite, la 17 mai 1848, un “Mesaj poporului român” în care se spune, printre
altele: “AlăturaŃi-vă nouă nu numai ca robi ai timpului trecut ci ca un popor liber pe baza unei
egalităŃi perfecte şi a garantării totale a naŃionalităŃii voastre, alăturaŃi-vă ca fraŃi ai noştri şi vom
fi mai puternici. În acel moment când această hotărâre serioasă şi sinceră se va fi trezit la voi, aŃi
devenit un popor liber, vi s-a asigurat limba voastră, biserica şi naŃionalitatea, vi s-a asigurat
viitorul, pentru că legătura aceasta, înŃelegerea aceasta va deveni un zid chinezesc care va
zădărnici toate atacurile duşmănoase”. La sfârşitul Mesajului se specifică: “Noi nu vrem să avem
nimic mai mult decât voi, nici cât un fir de păr, ci dorim doar să fiŃi fraŃii noştri. Aşa vom trăi şi
voi şi noi, egali cu ceilalŃi, sub coroana sfântă maghiară şi în Casa austriacă şi vom înflori ca
popoare libere”.

La chemarea mişcării populare sârbe de colaborare, românii au răspuns în urma Adunării
Ńinute la Pesta la 21 mai 1848 protestând faŃă de hotărârile Skupštinei din mai. Este contestată
legalitatea lor pentru că acolo “s-au încălcat în mod clar drepturile poporului român”. Poporul
român, se spunea cu acest prilej, doreşte să fie condus de “propria sa putere aleasă de el din
rândurile fiilor săi”. Este condamnată “mişcarea separatistă a sârbilor”. S-a exprimat cerinŃa ca, în
scopul emancipării religioase şi a păstrării identităŃii naŃionale, să se creeze în Ungaria o Mitro-
polie Ortodoxă Română.

În acele momente de cumpănă românii bănăŃeni s-au raliat ungurilor “cu condiŃia ca noul
minister îi va elibera de nedreptate şi tiranie şi îi va păstra liberi şi egali”. De la guvernul maghiar
se cere dreptul de a se Ńine Adunarea Populară a Românilor la Arad sau Timişoara.

În scopul de a-i convinge pe români să se alăture poziŃiilor formulate la adunarea de la
Pesta, conducătorul mişcării naŃionale a românilor Eftimie Murgu face o călătorie în Banat unde
este întâmpinat cu entuziasm de către popor. În cursul vizitării multor localităŃi româneşti el cerea
o Biserică Ortodoxă Română de sine stătătoare în Ungaria, protestând împotriva poziŃiei ierarhiei
sârbe care era pentru menŃinerea Mitropoliei din Karlovci unice şi care considera că luptă pentru
păstrarea intereselor tuturor celor care îi aparŃin, fie ei sârbi, fie români.

La nici două săptămâni, la 3 iunie 1848, are loc la Timişoara o a doua Adunare Populară a
Românilor care exprimă sentimentele de frăŃietate ale românilor faŃă de unguri şi o încredere
totală în guvernul maghiar. La adunare s-a cerut separarea de sârbi, împărŃirea mănăstirilor şi a
pământurilor bisericeşti, precum şi dreptul de a avea un reprezentant propriu al mitropolitului
pentru românii ortodocşi în Banat, Ungaria şi Ardeal.

Au cerut instituirea unui Sobor Popular-Bisericesc propriu, exprimându-şi disponibilitatea
să accepte limba maghiară.

Adunarea Populară de la Lugoj care a avut loc la 27 iunie 1848, în condiŃiile izbucnirii
războiului sârbo-ungar, a fost transformată de către Murgu într-o demonstraŃie împotriva sârbilor,
proclamând înlăturarea patriarhului Rajačić şi a episcopilor sârbi din Vršac şi Timişoara şi
adresându-se ministrului maghiar şi comisarului guvernului prezent la adunare, Bertelen Sze-
meren, exprimă loialitatea şi dorinŃa românilor “să trăiască cu ungurii într-o dragoste frăŃească şi
aşa să şi rămână”. Pe Câmpia LibertăŃii din Lugoj Murgu a promis poporului adunat crearea unei
forŃe armate care va realiza eliberarea religioasă şi naŃională.

Scopul suprem al mişcării populare a românilor din 1848 a fost realizarea, pe bazele daco-
romane, unirii tuturor românilor, de la Nistru până la Tisa. Punctul de pornire pe acest drum era
unirea Banatului cu Ardealul, łara Românească şi Moldova. Acest fapt a generat mai întâi o
neîncredere a guvernului maghiar care s-a transformat mai apoi în refuzarea cerinŃelor intelec-
tualităŃii române din anul 1848. În esenŃă, acest fapt a îndepărtat conducerea românească de
conducerea revoluŃiei maghiare.

Odată cu aceasta au căzut şi încercările conducerii revoluŃiei maghiare să-i angajeze pe
români în lupta împotriva sârbilor. Acest fapt, însă, i-a reuşit numai parŃial şi anume doar în
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prima parte a confruntărilor armate când mişcările naŃionale române şi maghiare aveau Ńeluri
apropiate. Pe la mijlocul anului 1848 angajarea românilor împotriva sârbilor încetează cu totul.
Câteva exemple din Banatul de Sud şi cel de Răsărit confirmă constatarea anterioară.

În vara anului 1848 au izbucnit în Banatul de Sud confruntări armate între sârbi şi
maghiari. Pe la finele lunii iulie 1848 are loc ofensiva sârbilor la Dunăre, facilitată de dezertările
în masă ale românilor componenŃi ai Gărzii Maghiare la Moldova Nouă, adică la Bošneak. La 15
august sârbii obŃin la Streža o mare victorie împotriva maghiarilor, victorie facilitată de
împrăştierea unităŃilor româneşti. Între timp sârbii atacă armată maghiară în Ńinutul Almăjului.
Locuitorii satelor româneşti nu au dat nici un fel de ajutor ungurilor ci îşi manifestau fătiş
simpatiile faŃă de sârbi şi lupta lor pentru eliberarea naŃională. Sunt atestate şi cazuri de arestare a
unor români pentru propagandă în favoarea sârbilor. Acest fapt s-a întâmplat în localităŃile unde
sârbii constituiau majoritatea, cum este la Moldova Veche, pe Clisura Dunării. Sunt menŃionate
multe cazuri când românii mobilizaŃi în armata maghiară s-au predat sârbilor, iar unii dintre
aceştia s-au alăturat armatei populare sârbeşti.

Rare au fost confruntările dintre sârbi şi români. Printre acestea trebuie menŃionata aceea
din Bela Crkva care a fost “o consecinŃă sângeroasă a şicanărilor religioase între revoluŃionari”.
Cu timpul, odată cu desprinderea mişcării naŃionale româneşti de revoluŃia maghiară, au dispărut
confruntările dintre sârbi şi români. RelaŃiile dintre ei se transformau din ce în ce mai mult într-o
solidaritate tacită a românilor faŃă de mişcarea de eliberare a sârbilor.

Scriind despre relaŃiile sârbo-române din anul 1848 în monografia “De veacuri împreună”
istoricul Miodrag Milin remarcă: “În ciuda confruntării de principiu, susŃinută de intelectualitate
din motive cunoscute deja, se impune un fapt important: în zonele de interferenŃe demografice
continuă climatul permanentizat de stabilitate şi convieŃuire paşnică pentru că Ńăranii români şi
cei sârbi simŃeau că aparŃin aceleaşi părŃi – rod al aceleaşi credinŃe ortodoxe şi a tradiŃiilor luptei
de eliberare comune”.

Adunarea populară Ńinută la Sremski Karlovci în două rânduri (27 septembrie – 5
octombrie şi 9-17 octombrie) 1848 în prezenŃa voevodului Šupljikac (ŞuplicaŃ) a considerat ca
reuşite rezultatele obŃinute în lupta de eliberare naŃională a sârbilor din Ungaria. La lucrările
Scupştinei au participat 70 de deputaŃi aleşi din întregul Ńinut al Voivodinei şi din Ńinuturile care
se află azi pe teritoriul României, adică din Eparhia Timişoarei şi cea a VârşeŃului. Au prezidat
patriarhul  Rajačić şi voevodul Šupljikac. Salutat de cei prezenŃi, voevodul a declarat că “în
calitatea sa de general chesaro-crăiesc a venit din pură dragoste faŃă de popor să conducă
operaŃiunile militare până când, cu binecuvântarea lui Dumnezeu şi cu muşchii viteji, se obŃine
libertatea care să fie confirmată de înălŃimea sa chesaro-crăiască”.

Confruntările din 1848 au cuprins şi Ńinutul Banatului de Timişoara. El a devenit teatrul de
război dintre armata populară sârbă şi armata maghiară. În octombrie 1848 şi Ńăranii sârbi la vest
de Timişoara erau în luptă. łăranii atacau clădirile primăriilor izgonindu-i pe reprezentanŃii
puterii şi simpatizanŃii maghiarilor care se adăposteau la Timişoara.

În luna ianuarie a anului 1849 armata populară sârbă comandată de generalul Kuzman
Todorović (Cuzman Todorovici) se afla între Timişoara şi Arad. La vest de ea, spre vârsarea
Mureşului în Tisa se afla armata de voluntari din Serbia comandată de voevodul Stefan Knićanin
(Stefan Cnicianin). Preşedintele Consiliului Principal, patriarhul Josif Rajačić se afla la
Timişoara. În toate localităŃile acestui Ńinut au fost formate consiliile populare care deŃineau
puterea în localităŃile lor.

Grănicierii din Clisură au fost cuprinşi în confruntările de război în sudul Banatului.
Clisura Dunării era eliberată şi acolo funcŃionau, de asemenea, consiliile populare.

După moartea neaşteptată a voevodului Šupljikac comanda este acordată, temporar,
generalului Kuzman Todorović. Recomandat de patriarh în scurt timp comanda o preia generalul
Ferdinand Maierhoffer, aflat până atunci pe post de consul la Beograd.

La începutul lunii ianuarie 1849, din motive militar-strategice, Timişoara a devenit centrul
Voievodatului sârb în fruntea căruia se afla Consiliul Principal. Aici au început să vină la
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patriarhul Rajačić numeroase delegaŃii nu numai a sârbilor, ci şi a românilor, chiar şi a
maghiarilor, exprimându-şi sentimente de credinŃă şi loialitate.

Venirea conducerii mişcării sârbeşti la Timişoara s-a întâmplat la sfârşitul luptei dintre
Rajačić şi ðjorñje Stratimirović (George Stratimirovici), luptă care ameninŃa să ducă la
dezbinarea poporului sârb în momentele cheie ale luptei de eliberare naŃională. La şedinŃa
Consiliului Principal din 9-10 ianuarie 1849 de la Timişoara a survenit împăcarea dintre cei doi şi
i s-a acordat întreaga încredere patriarhului Rajačić. După aceea s-a efectuat reorganizarea Con-
siliului Principal şi membrii săi erau numiŃi ori destituiŃi de către patriarh, care a devenit
“conducătorul Voivodinei”.

În data de 16 februarie 1849 patriarhul Rajačić a numit noua conducere a Voievodatului
sârb. FuncŃia de preşedinte al Consiliului principal şi-a menŃinut-o pentru sine, vicepreşedinŃi
devenind Josip Rudić, Vasilije Fagaraši şi Srećko Mihajlović. Au fost formate şase secŃii. Acestea
aveau următoarele componente: bisericească: Sergije Kaćanski, referent, Pavle Stamatović, Pavle
Nikolić, Georgije Matuzović şi Petar Dimitrijević, consilieri; instructiv ă: Evgenije ðurković,
referent, Petar Jovanović, Eustahije Mihajlović, Jovan Pantelić, Jovan Subotić, consilieri;
diplomatică: Jakov Živanović, referent, membri fiind: Jovan Pasković, Jovan Popović,
Aleksandar Ristić şi Pavle Petrović; politică: Marko Popović, referent, membrii find: Todor
Nedeljković, Maksim Paskur, Trivan Jojkić, Atanasije Zvekić şi Miloš Radojčić; financiar-
economică: Jovan Šupljikac, referent, membrii fiind: Jovan Stojanović, Atanasije Karamata,
Teodor Radičević, Pavle Živković şi Nikola Vihtler; de justiŃie: Teodor Radosavljević, referent,
membri fiind: Pavle Šerognić şi Franc Krištof.

Secretar popular şi director al Cancelariei a devenit Jovan Stanković iar secretar al
voievodului – Aleksandar Stojačković.

Preşedintele CurŃii Supreme de JustiŃie era Dragutin Latinović, vicepreşedinte – Josif
Matić, iar membri: Petar Stojšić, Aleksandar Kolarski, Teofil Dimić, Dimitrije Orelj, Stevan
Ristić, Pavle Vasić, M. Haranicki, Milan Filipović, Atanasijević, A. Štajner, N. Štajninger şi
Novak Tapavica.

Patriarhul Rajačić îl numeşte, la 1 aprilie 1849, preşedinte al Consiliului Principal pe
ðjorñje Stratimirović. A doua zi patriarhul fu numit comisar în judeŃele Srem, Bačka şi Torontal
şi în districtul Vršac. ForŃele armate sârbeşti sunt puse sub comanda generalului Ferdinand
Maierhoffer.

Din cauza înaintării unităŃilor maghiare Consiliul Principal părăseşte la scurt timp
Timişoara, transferându-se la Veliki Bečkerek.

Succesele trupelor austriece în luptele din nord şi retragerea guvernului maghiar din Pesta
au creat condiŃii propice pentru avansarea unităŃilor sârbeşti. ForŃele sârbeşti aveau circa 25.000
de oameni, din care 10.000 erau din Serbia. Reputând o victorie importantă în lupta de la
Pančevo, trupele sârbeşti avansau spre nord pe două direcŃii. În cea de apus, spre Tisa, armata era
condusă de voievodul Knićanin, iar în cea de est în frunte se afla generalul Todorović. Knićanin
ajunge până la Subotica şi Sombor iar Todorović, după ce ocupă Kikinda, luă legături cu Timi-
şoara şi ocupă poziŃii de-a lungul râului Mureş.

Un eveniment important pentru emanciparea naŃională a fost promulgarea, la 4 martie
1849, a ConstituŃiei, prin care sârbilor le este promisă organizarea pe baza privilegiilor şi a
hotărârilor împăratului care le vor asigura existenŃa naŃională şi libertatea religioasă. În acest act,
însă, nu exista nici un cuvânt cu privire la situaŃia Voivodinei conform cu hotărârile Skupštinei
din mai. Din contră – este prevăzută posibilitatea ca Voivodina să fie alipită la CroaŃia, Ungaria
ori Ardeal. GraniŃa Militară este separată complet de componenŃa Voivodinei, dar şi din
componenŃa CroaŃiei.

Pe de altă parte, Consiliul Principal a finalizat redactarea unui document constituŃional.
Documentul respectiv propune pentru Voivodina un statut de Ńinut autonom, având propria-i
armată, justiŃie proprie, cu folosirea limbii materne, având o orânduire democratică şi având în
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componenŃa sa şi GraniŃa Militară. Dar Curtea  de la Viena nu a acceptat schimbarea statutului
Voivodinei, amănând mereu o hotărâre în acest sens.

Într-o perioadă relativ scurtă, Curtea de la Viena le-a dat o nouă lovitură sârbilor împărŃind,
la 2 aprilie, întreaga Ungarie în şapte regiuni, fiecare având o conducere militară. A şaptea
regiune a cuprins Voivodina. Atunci sârbilor li se iau conducerea militară şi administrativă care
sunt date comandantului suprem militar, cneazului Alfred Windischgraetz care îl numi comandant
în Voivodina pe generalul Ferdinand Meierhoffer în timp ce patriarhul Rajačić devine comisar
pentru treburile civile în Voivodina.

Pe la sfârşitul lunii martie armata maghiară condusă de generalul Pertzel a început să-i
oblige pe sârbi la retragere în părŃile de nord ale Banatului. Pătrunderea avu loc şi în Bačka. Nici
chiar venirea armatei din Serbia condusă de generalul Milivoj Petrović Blaznavac nu a putut opri
înaintarea ungurilor. În acele zile Consiliul Principal se mută la Zemun. La 10 iunie se înre-
gistrează căderea întregului Banat, şi astfel a început migrarea sârbilor spre Serbia şi Srem.
Atunci din Voivodina în Serbia trecură în jur de 40.000 de sârbi.

Despre victime stau mărturie datele statistice dure: nici după douăzeci de ani de la aceste
evenimente numărul populaŃiei nu a atins nivelul de dinainte de anul 1848 în Voivodina.
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VOIEVODATUL SERBIA ŞI BANATUL TIMI ŞAN

În luna noiembrie 1849, patriarhul Rajačić se afla împreună cu episcopii Mitropoliei din
Karlovci la Viena, la tratative cu reprezentanŃi ai CurŃii cu privire la materializarea concluziilor
Skupštinei din mai.

Patentul privind înfiinŃarea Voievodatului Serbiei şi al Banatului Timişan este dat
publicităŃii la 18 noiembrie 1849. Acesta era rezultatul unor discuŃii care au durat mai multe luni,
privind “problema sârbă” şi modalităŃile de rezolvare a ei în Imperiul Habsburgic, discuŃii purtate
la cel mai înalt nivel. Alături de politicieni austrieci, la discuŃii au participat şi reprezentanŃi ai
sârbilor. În momentul înfiinŃării, Voievodatul Serbiei şi Banatului Timişan constituiau o regiune
aparte, direct subordonată Ministerului Afacerilor Interne de la Viena şi complet independentă de
Ungaria.

OpŃiunea pentru formarea Voievodatului derivă din Manifestul Imperial adresat sârbilor la
15 decembrie 1848 în care se evidenŃiază că “poporul sârb cinstit şi loial s-a caracterizat în aceste
vremuri prin ataşamentul său faŃă de Curtea de la Viena”. Cu această ocazie se promite că “prima
şi cea mai urgentă grijă va fi să instaurăm o conducere internă populară în baza drepturilor egale
pentru toŃi”.

Articolul 72 din ConstituŃia Austriei adoptată pe 4 martie 1850 specifică: “Voievodatul
Serbia va primi o orânduire care îi va garanta biserica şi naŃionalitatea pe baza vechilor Privilegii
şi a ordinelor imperiale.” În acest sens este desemnat Ńinutul în care va funcŃiona Voivodatul
format din “teritoriile care se află în actualele judeŃe Bodrog, Torontal, Timiş şi Caraş şi din
regiunile Ruma şi Ilok din judeŃul Srem, totul provizoriu până când nu se instituie permanent şi
constituŃional starea acestor Ńinuturi ale ÎmpărăŃiei noastre şi unificarea cu un alt Ńinut al Coroa-
nei; şi care va funcŃiona ca un Ńinut administrativ separat de administraŃia maghiară, condus de
autorităŃile provinciale ale ministerului nostru. Acest Ńinut se va numi Voievodatul Serbia şi
Banatul Timişan”. În acelaşi articol se spune mai departe: “Având în vedere meritele deosebite
ale popoarelor care trăiesc în aceste teritorii, ordonăm ca Ńinutul să fie împărŃit în trei mari regiuni
administrative, corespunzător intereselor celor trei popoare principale (sârbi, români, nemŃi), care
trăiesc aici”. Tot aici se specifică şi modalitatea de conducere a Voivodatului: “În ce priveşte
administrare a Voivodatului Serbia, am hotărât ca titlului nostru Împărătesc să adăugăm şi pe cel
al Marelui Voievod al Voievodatului Serbia şi să-i dăruim conducătorului administrativ, pe care îl
vom numi noi din timp în timp, titlul de vicevoievod”. În acest mod a devenit împăratul Franz
Josef şi voievod al sârbilor.

Proclamarea Voievodatului Serbia i-a nemulŃumit pe maghiari, care considerau că în acest
fel a fost lezat dreptul de inseparabilitate al Ungariei istorice. NemulŃumiŃi au fost şi românii care,
după separarea de sârbi, în 1848, s-au alăturat ungurilor.

 ÎnfiinŃarea Voievodatului Serbia şi Banatul Timişan a fost o consecinŃă a promisiunilor
făcute sârbilor pentru contribuŃia adusă de ei, într-o perioadă critică, la înfrângerea revoluŃiei
maghiare. Era, în acelaşi timp, în parte, şi obligaŃia pe care şi-a luat-o Austria faŃă de sârbi, atât în
Peninsula Balcanică, cât şi în Câmpia Panonică, în apărarea intereselor lor strategice globale.

Odată cu înfiinŃarea Voivodatului Serbia au dispărut funcŃiile Consiliului Principal şi al
preşedintelui acestuia, patriarhul Rajačić. În fruntea conducerii statale, cu sediul la Timişoara,
este numit provizoriu, în calitate de guvernator, generalul Meierhofer. Voivodatul este împărŃit în
două regiuni: Bačka-Torontal şi Timiş-Caraş. În fruntea regiunilor se aflau marii jupani ajutaŃi în
treburile conducerii de comisari guvernamentali şi de vicejupani. Prin noua organizare a puterii în
Voivodat se desfiinŃează fostele judeŃe maghiare. Din administraŃie sunt îndepărtaŃi funcŃionarii
maghiari, este eliminată limba maghiară, iar denumirile oficiale au fost conformate terminologiei
sârbe şi, la scurt timp, şi celei germane.
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În Voievodatul Serbia nu este inclusă GraniŃa Militară cu populaŃia sârbă de acolo. În
schimb, în componenŃa Voievodatului se află Banatul întreg (exceptând GraniŃa), unde, în partea
de est, marea majoritate a populaŃiei erau români.

Deci, GraniŃa Militară a rămas separată de Voievodatul Serbia şi Banatul Timişan. La 31
decembrie 1849 este înfiinŃată Conducerea militară bănăŃeano-sârbă de stat cu sediul la
Timişoara, în componenŃa căreia intră Regimentul din Petrovaradin, Batalionul Šajkaš, trei
regimente bănăŃene şi comunităŃile militare. În fruntea acestui organism se află feldmareşalul
Johann Coronini. Se considera că prin formarea acestei unităŃi, dorinŃele sârbilor sunt realizate.
Practic, însă, nimic nu se schimba faŃă de situaŃia existentă înainte de 1848.

Recensământul populaŃiei efectuat în anul 1850 arată că Voivodatul Serbia şi Banatul
Timişan aveau 1.525.214 locuitori. Structura naŃională a populaŃiei a fost următoarea: români:
414.947, germani: 396.156, sârbi: 309.885, unguri: 256.164, croaŃi, bunjevŃi şi šokŃi: 73.642,
slovaci: 25.982, bulgari: 23.014, evrei: 12.596 etc.

Organizarea administrativă a Voivodatului este finalizată în anul 1851, formându-se cinci
regiuni: Timişoara, Lugoj, Torontal, Sombor şi Novi Sad. Regiunile au fost împărŃite în plase, iar
acestea în comune.

Capitala Voivodatului – Timişoara – avea 20.590 de locuitori, din care nemŃi: 11.715,
români: 3.807, unguri: 2.346, evrei: 1.867, sârbi: 1.770 şi alŃii.

 Ca unităŃi administrative aparte sunt organizate oraşele imperiale şi târgurile privilegiate.
Sediul CurŃii Supreme se afla la Timişoara, însă funcŃionau judecătorii de rangul doi la Lugoj,
Timişoara şi Sombor. Cele de rangul trei funcŃionau în cadrul plaselor.

În cursul anului 1853 s-a efectuat organizarea definitivă administrativă şi politică a
Voievodatului. Ca organ central al puterii este înfiinŃată ReprezentanŃa şi, cu mici modificări, au
fost menŃinute regiunile precedente. Organele locale, neavând nici un drept, erau subordonate
întrutotul Afacerilor Interne de la Viena.

În funcŃii oficiale, în Voivodat se aflau preponderent germanii. Prin politica lor de
germanizare, nemŃii îi îndepărtau pe sârbi, care se vor orienta spre popoarele oprimate: români şi
maghiari. Acest fapt a cauzat tot mai multe suspiciuni în rândul cercurilor oficiale austriace.
Sârbii sunt acuzaŃi de separatism şi dorinŃa nedisimulată să se alăture Ńării-mumă, Serbiei. Mai
ales că în crearea Voievodatului Serbia, mulŃi sârbi vedeau posibilitatea unirii Ńărilor sârbeşti.
Această tendinŃă a primit un impuls prin izbucnirea, în anul 1853, a războiului în Crimeea. A
crescut speranŃa că victoria Rusiei va facilita răsturnarea puterii austriece şi unificarea Voivodinei
cu Serbia. AutoritaŃile poliŃieneşti aflate în culmea puterii absolutismului lui Bach, au observat
”fierberea politică printre sârbi”. Conform afirmaŃiilor poliŃiei, în unele oraşe a fost descoperită
existenŃa unui ”partid ruso-sârb antiaustriac” care Ńinea reuniuni secrete şi elabora planuri de
înlăturare a puterii chesaro-crăieşti. În câteva localităŃi bănăŃene sunt descoperite steaguri şi
portrete ale Ńarului Rusiei, Nicolae I.

După cum am menŃionat, în pofida denumirii, în Voievodatul Serbia, majoritatea funcŃiilor
în cârmuirea centrală au fost ocupate de nemŃi, sloveni şi cehi germanizaŃi. Deşi numărul
funcŃionarilor de stat din rândurile sârbilor s-a înzecit, a fost departe de ei posibilitatea de a putea
influenŃa mai pregnant evenimentele din Voievodat. Faptul că aveau tot mai mult acces la posturi
de funcŃionari a fost, însă, un imbold pentru sârbi să se orienteze spre şcolarizare. ToŃi cei care
aveau posibilităŃi, mai ales copiii din familii de comercianŃi şi meşteşugari, au devenit fie elevi,
fie studenŃi. Astfel, o parte însemnată a intelectualităŃii sârbe din Ungaria, care s-a pus în fruntea
politicii cetăŃenilor, după desfiinŃare Voievodatului Serbia şi Banatul Timişan a fost şcolarizată în
anii cinzeci ai secolului al XIX-lea. După cum creştea numărul intelectualilor sârbi, proveniŃi
dintr-o bază socială mai largă, şi activitatea politică devenea mai preŃuită.

MulŃi sârbi s-au orientat spre Liceul Piarist din Timişoara, unde se înfiinŃează, în anul
1851, Catedra de Limbă Sârbă. Acest fapt a îndemnat şi mai mult tineretul din Banat şi Crişana să
urmeze cursurile acestui liceu. De asemenea, trebuie menŃionat faptul că în vremea existenŃei
Voievodatului, în Timişoara are loc reforma şcolară, apar ziarele Južna pčela (Albina de sud) şi
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Svetovid (Sfântul Vid), ia fiinŃă ”Societatea de lectură” din cartierul Fabric şi se editează
Tamišvarski kalendar (Calendarul Timişorean).

Hotărârea privind desfiinŃarea Voivodatului este luată la 26 august 1860, în cadrul
şedinŃelor separate ale membrilor austrieci şi maghiari în Consiliul Imperial Central. Aleksandar
Puji a fost însărcinat să testeze starea de spirit a sârbilor din Voivodina şi să le ”garanteze în
numele Împăratului, o deplină dezvoltare religioasă, naŃională şi de limbă, în conformitate cu
Privilegiile”.

Prin hotărâre imperială, la 27 decembrie 1860 este desfiinŃat Voievodatul Serbia şi Banatul
Timişan şi este proclamată alipirea sa la Ungaria, în afara plaselor Ruma şi Ilok care sunt alipite
CroaŃiei. Ungurii şi nemŃii au fost entuziasmaŃi de aceste hotărâri, dar sârbii şi românii –
dezamăgiŃi.
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VIA łA POLITIC Ă A SÂRBILOR DIN UNGARIA ÎN A
DOUA JUMĂTATE A
SECOLULUI AL XIX-LEA

DesfiinŃarea Voivodatului Serbia şi Banatul Timişan a marcat începutul unei noi perioade
de luptă a sârbilor pentru eliberare naŃională.

Trebuind să facă faŃă unei situaŃii complicate, pentru a domoli nemulŃumirea sârbilor şi
pentru a determina o poziŃie mai împăciuitoare a ungurilor, Împăratul şi-a dat, totuşi, la 5 martie
1869, acordul privind organizarea la Karlovci a unui Congres cu caracter de discuŃii politice şi nu
unul bisericesc-şcolar. În ceea ce-i priveşte pe participanŃi, s-a diminuat sensibil teritoriul de unde
veneau delegaŃii. În loc să fie prezenŃi deputaŃii de pe tot cuprinsul Mitropoliei din Karlovci, cum
fusese până atunci, la acest Sobor au participat reprezentanŃi ai poporului sârb de pe cuprinsul
Voievodatului Sârb. Sarcina Soborului era să ia în discuŃie şi să adopte hotărâri privind soarta
Voivodinei şi modul de asigurare a dezvoltării naŃionale a poporului sârb. Împrejurările în care s-
a luat această hotărâre erau condiŃionate de situaŃia dată, şi anume de faptul că adunarea avea loc
după proclamarea Patentului din februarie, prin care guvernul de la Viena a abandonat politica
feudală şi a optat pentru o organizare centralistă a imperiului.

Convocarea Soborului însemna o recunoaştere publică a poporului sârb. În acest sens,
Soborul era de o importanŃă primordială pe plan naŃional-politic şi, ca atare, a şi fost aprobat de
catre sârbi.

Soborul convocat pentru 2 aprilie 1861 este cunoscut în istorie sub denumirea de ”Soborul
de Bunăvestire” şi a avut în sarcină ”să formuleze precis condiŃiile şi garanŃiile pe care le
considera necesare cu ocazia încorporării Voievodatului Sârb în Regatul Maghiar”.

În baza prevederilor electorale aprobate de Fanz Joseph, Soborul era constituit din 75 de
deputaŃi, alături de patru membri de drept – patriarhul şi trei episcopi (cel de Timişoara, cel de
Vršac şi cel de Bačka). PreoŃimea dădea 25, iar cetăŃenii 50 de deputaŃi.

De pe teritoriul României de azi au participat 16 deputaŃi. Protoprezviteratul Timişoarei a
fost reprezentat de şase deputaŃi: Jovan Damaskin, preot-paroh la Timişoara-Fabric, Stefan
Milenković, preot-paroh din Timişoara-Cetate, Livije Radivojević, consilier la Judecătoria
Regională şi baronul Josif Milutinović. Protoprezviteratul Cenadului a fost reprezentat de 4
deputaŃi: Djordje Nikolić, protopop din Sânnicolaul Mare, Hristifor Šifman, inspector al
Domeniilor, Stefan Sandić, avocat şi Stefan Georgijević, privat. Din partea protoprezviteratului
Ciacova au fost prezenŃi: Porfirije Militarević, preot-paroh din Tolvadija (azi Livezile), Samuilo
Maširević, consilier la Judecătoria regională şi Mihajlo Trandafilović, avocat. Au mai participat
Antonije Nako, arhimanditul mănăstirii Bezdin şi Stefan Mihajlović, arhimandritul mănăstirii
Sângeorge.

Cu acordul CurŃii de la Viena, Congresul NaŃional Sârb a adoptat concluziile formulate în
16 puncte.

Se cerea să fie recunoscută (drept)Voivodina Sârbească, având ca teritoriu Ńinuturile unde
sârbii formează majoritatea populaŃiei în Regatul Ungariei şi în Regatul Tripartit al CroaŃiei,
Slavoniei şi DalmaŃiei, precum şi în cadrul GraniŃei Militare. Astfel, în componenŃa Voivodinei
Sârbeşti s-ar fi aflat provincia Srem cu plasele Ruma, Ilok şi Vukovar, iar în Bačka de Jos graniŃa
s-ar întinde pe linia Senta-Sombor-Sivac-Srbobran-Mol. În Banat, graniŃa s-ar întinde de la
Hodoš, cuprinzând localităŃile sârbeşti înspre Timişoara, iar la est spre Vršac, Bela Crkva spre
Dunăre. Se cerea ca în componenŃa Voivodinei să fie încorporate şi regimentele din Petrovaradin,
cel bănăŃean-german şi sârb-bănăŃean, precum şi batalionul Šajkašilor.

Având în vedere interesele CurŃii de la Viena, împăratul a optat pentru tacticizare şi
manipulare a revendicărilor sârbilor, amânând timp de mai mult de un an o rezolvare finală.
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ExigenŃele sârbilor s-au aflat în două rânduri (la 8 august şi 3 noiembrie 1862) pe agenda
de lucru a Consiliului de Miniştri. Ministrul de Stat al Afacerilor Externe a propus crearea
Regiunii Autonome Voivodina, dar şi această propunere a fost respinsă.

Pe lângă poziŃia negativă a membrilor guvernului care erau din rândurile ungurilor,
principalul argument în respingerea proiectului era faptu1 că în Serbia există o mişcare puternică
de unificare a tuturor Ńărilor sârbeşti, incluzându-le şi pe cele din Austria. Acest fapt impune
Austriei – era de părere guvernul – “să ia măsuri cu cea mai mare grijă”. S-a specificat că ”ideea
creării unui mare stat sârb înfierbântează acum minŃile sârbilor şi naşte la aceştia o dispoziŃie
duşmănoasă nu doar faŃă de Turcia ci şi faŃă de Austria, pe care o consideră o piedică în calea
materializării ideii lor”. Şi se mai spune: ”Toate cedările, fie ele şi cu bătaie lungă, în acest
moment nu ar mulŃumii pe conducătorii sârbilor, iar succesul care s-ar obŃine prin aceasta ar fi
păgubos pentru Imperiu”. Dar şi reprezentantul Ungariei a atras atenŃia că ”orice concesie s-ar
tălmăci ca o slăbiciune a guvernului”.

În acest fel au fost, deci, respinse cererile Soborului de Bunavestire. Cauzele erau de natură
politică internă, mai cu seamă având în vedere opoziŃia opiniei publice maghiare. Dar la fel de
importante au fost şi cauzele externe, pentru că aprobarea cererilor sârbilor era în contradicŃie cu
strategia globală a Austriei vis-a-vis de aspiraŃiile ei în Balcani şi în sud-estul Europei. 

Sârbii s-au putut convinge încă o dată că erau sacrificaŃi în negocierile dintre cercurile de
putere ale Austriei şi Ungariei. În ciuda acestui fapt, Serbia va mai lupta un timp alături de
Ungaria pentru egalitate naŃională până nu va deveni clar faptul că promulgarea înŃelegerii austro-
ungare este o chestiune de timp.

Înfiin Ńarea şi activitatea organizaŃiei ”Tineretul Unit Sârb” (1866-1871) era orientată spre
emanciparea culturală, educaŃională şi ştiinŃifică a poporului sârb, fără a se Ńine cont de graniŃele
existente. Dar această organizaŃie a inclus între activităŃile sale, la scurt timp după înfiinŃare, şi
componenta politică.

”Tineretul Unit Sârb” a apărut într-o perioadă istorică de răscruce; anume, când problemele
pe care RevoluŃia din 1848 nu le-a putut rezolva, s-a încercat rezolvarea lor prin alte mijloace. Era
perioada când, în 1866, Austria a suferit o grea înfrângere din partea Prusiei în lupta pentru
obŃinerea primatului în cadrul Imperiului German şi când Turcia era cuprinsă de o criză politică şi
economică de proporŃii. Popoarele înrobite din Imperiul Habsburgic au pornit lupta de eliberare
naŃională chiar în condiŃiile începutului unei noi etape – după încheierea înŃelegerii austro-
maghiare din 1867 – în viaŃa Ungariei, etapă orientată spre realizarea Ńelurilor istorice ale naŃiunii
maghiare, odată cu marginalizarea altor naŃiuni.

ApariŃia ”Tineretului Unit Sârb” a marcat sfârşitul dominaŃiei seculare a Bisericii Ortodoxe
asupra vieŃii naŃionale a poporului sârb, proces început de Dositej Obradović, continuat de Vuk
Karadžić şi finalizat de fruntaşii vieŃii politice şi culturale ai poporului sârb în a doua jumătate a
veacului al XIX-lea.

Adunarea de constituire a ”Tineretului Unit Sârb” a avut loc la 27-29 august 1866 la Novi
Sad. Acestei adunări i-a premers iniŃiativa societăŃii ”Zora” a tineretului academic şi a altor tineri
sârbi la Viena.

Înfiin Ńată în 1863 ca societate literară, ”Zora” nu s-a limitat strict la cadrul de organizaŃie
cu profil  academic şi a început să accepte în rândurile sale şi liceeni, dar şi comercianŃi şi
meşteşugari. În primele momente, activitatea sa a constat în prezentarea unor prelegeri, orga-
nizarea întrunirilor festive de Sf. Sava. Existau legături şi cu alte organizaŃii ale tinerilor slavi din
Viena.

Pe la mijlocul anilor şaizeci ai veacului al XIX-lea, activităŃile organizaŃiei ”Zora” au
început să aibă un tot mai pronunŃat caracter politic. În perioada aceea, în fruntea organizaŃiei
academice era timişoreanul Branko Stefanović (Branco Stefanovici), student la medicină în
Viena. Precum procedau mulŃi sârbi în vremea aceea, şi el şi-a “sârbizat ” numele de botez,
Alexandar, în Branko. Provenea dintr-o familie nobiliară sârbă, care a dat mai multe personalităŃi
Ńinutului de origine.
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În cadrul organizaŃiei ”Zora” s-a declanşat iniŃiativa adunării tineretului sârb. În acest scop,
pornind de la ”necesitatea ca toate societăŃile liceenilor să fie într-o legătură cât mai strânsă”,
”Zora” trimite o invitaŃie (semnată de Branko Stefanović) tuturor organizaŃiilor de tineret pentru a
se întâlni la Novi Sad.

La adunarea de constituire de la Novi Sad, prezidată de Branko Stefanović, au venit
aproximativ 400 de reprezentanŃi ai societaŃilor studenŃeşti, de liceeni şi ai altor categorii de
tineri, dar au fost prezente şi personalitaŃi marcante ale vieŃii politice, publice şi culturale din
aproape toate Ńinuturile sârbeşti. Au fost, de asemenea, prezenŃi şi reprezentanŃi din alte Ńări slave.
La această adunare a luat naştere organizaŃia cultural-educativă, prima de acest fel din istoria
poporului sârb, a cărei activitate cuprindea şi parŃi ale poporului sârb care trăiau în Imperiul
Habsburgic şi în Imperiul Otoman, alături de cei din Serbia şi Muntenegru.  

Cea din urmă adunare a organizaŃiei s-a Ńinut la Vršac în anul 1871, în condiŃiile în care
guvernul maghiar pregătea schimbări în Statutul Tineretului Unit, schimbări care prevedeau că
membru al organizaŃiei putea fi numai un cetăŃean al Ungariei, cu condiŃia să nu se ocupe de
politică.

ActivităŃi bogate în conŃinut ale Tineretului Unit Sârb s-au desfăşurat şi în Banatul
timişorean. IniŃiatorul lor era Branko Stefanović care, după terminarea studiilor (în anul 1866) a
revenit în Timişoara natală. La iniŃiativa sa a fost înfiinŃată societatea literară a tinerilor, ”Zabava”
(“Agrement”). ÎnfiinŃarea acestei societăŃi era în consens cu insistenŃa Tineretului Unit de a se
organiza societăŃi cultural-educative în toate mediile în care vieŃuiau sârbii. Tot la iniŃiativa lui
Branko Stefanović ia fiinŃă în anul 1867 la Timişoara ”Srpska pevačka družina” (Societatea
corală sârbă), aceasta fiind prima societate corală laică la sârbi, în general. AcŃionând în consens
cu scopurile Uniunii Tineretului Sârb, această societate (de fapt un cor) a contribuit la întărirea
conştiinŃei naŃionale a sârbilor din Timişoara. După interzicerea fiinŃării Uniunii Tineretului,
autorităŃile maghiare împiedicau din ce în ce mai mult activitatea acestei societăŃi. La scurt timp
va fi interzisă şi ea.

Având o orientare de stânga în viaŃa publică a poporului, Uniunea Tineretului a pus bazele
modernizării şi orientării politice progresiste a societăŃii sârbeşti. Ea a fost cea care a pus în
mişcare opinia publică şi a deschis drumul burgheziei.
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COLABORAREA POLITIC Ă SÂRBO-ROMÂNĂ ÎN
UNGARIA

Începutul reluării colaborării sârbo-române, care a traversat o criză adâncă de aproape două
decenii, a fost marcat de activitatea politică a liderului burgheziei Svetozar Miletić. În perioada
umbrită de neînŃelegeri în cadrul Bisericii Ortodoxe Sârbe în problema separării bisericilor sârbă
şi română, în contradicŃie cu poziŃia conservatoare şi păguboasă a ierarhiei din Karlovci, Miletić a
considerat pozitive cerinŃele liderilor bisericeşti români ca biserica lor să se separe de Mitropolia
din Karlovci. A cerut să fie sprijinite insistenŃele românilor, fiind de părere că ”lupta comună a
sârbilor şi a românilor pentru drepturilor lor naŃionale şi politice este tot atât de importantă ca şi
lupta comună a sârbilor şi croaŃilor”.

La mijlocul anilor şaizeci ai veacului al XIX-lea, realitatea politică din Imperiul
Habsburgic s-a schimbat radical, mai ales cea privitoare la situaŃia sârbilor şi a românilor. Şi
anume, loialitatea faŃă de Curtea de la Viena nu mai era o garanŃie şi o pavăză faŃă de pregătirea şi
realizarea intenŃiilor naŃionaliste ale conducerii maghiare. Negocierile dintre conducerile austriacă
şi cea maghiară i-au pus pe sârbi şi pe români într-o situaŃie dezavantajoasă. Acest fapt a creat
condiŃii reale pentru intensificarea colaborării politice sârbo-române.

Ieşirea comună pe scena politică a sârbilor şi românilor a început la Adunarea din
Decembrie 1866, cu ocazia proclamării legiferării dualismului austro-maghiar. DeputaŃii sârbi şi
români au început să presteze o activitate susŃinută privind redactarea propriilor concepte
referitoare la statutul naŃionalităŃilor, ceea ce demonstrează maturizarea conştiinŃei lor politice.

În luna ianuarie a anului 1867 este creat un proiect comun: Pentru Rglementarea şi
Garantarea NaŃionalităŃii şi a Limbii în Ungaria, proiect redactat de reprezentanŃii sârbilor şi
românilor, avându-i în frunte pe Svetozar Miletić şi VicenŃiu Babeş. Acest proiect a rezultat după
mai multe runde de discuŃii, care au avut loc la Clubul Sârbo-Român al Adunării. Înainte de a fi
prezentat Adunării acest proiect, s-a redactat textul definitiv al Proiectului de Lege privind
Reglementarea şi Garantarea pe Plan Statal şi Juridic a NaŃionalităŃilor şi a Limbilor Minoritare
în Ungaria, mai cunoscut sub denumirea de Proiectul Sârbo-Român.

În Adunarea maghiară, proiectul minorităŃilor a fost prezentat cu expunere de motive de
către liderii naŃionali Alexandru Mocioni şi Svetozar Miletić în luna noiembrie 1868.

Pentru că majoritatea maghiară, la Adunare, a respins Proiectul propus, deputaŃii sârbi şi
români au părăsit sesiunea. A fost adoptată propunerea majorităŃii. Legea adoptată stipula ”în ce
măsură este permisă folosirea limbii nemaghiare faŃă de limba maghiară privilegiată”.

Legea privind naŃionalităŃile din 1868 nu prevedea nici un fel de garanŃii privind
respectarea drepturilor şi a limbii naŃionale şi permitea doar folosirea acestora conform
dispoziŃiilor autorităŃii. Adoptarea acestei legi a trădat aşteptările naŃiunilor nemaghiare şi a avut
darul să clatine încrederea lor în bunele intenŃii şi în posibilităŃile sistemului dualist să rezolve
problema naŃională în cadrul regatului dualist, creat fără nici un fel de consultare a naŃiunilor
nemaghiare.

Drept răspuns la măsurile privind reglementarea problemei naŃionale în partea maghiară a
Imperiului Habsburgic, a urmat înfiinŃarea partidelor naŃionale. Primii au făcut-o sârbii, la 28
ianuarie 1869, la Veliki Bečkerek. La scurt timp şi românii au înfiinŃat, la 7 februarie 1869, la
Timişoara, Partidul NaŃional Român. La propunerea lui Alexandru Mocioni este acceptat
programul care s-a bazat pe stipulările din Proiectul privind Problema NaŃională, elaborat
impreună de reprezentanŃii sârbilor şi ai românilor.

 Colaborarea sârbo-română în Banat, dar şi pe tot cuprinsul Ungariei a devenit pe parcursul
ultimului deceniu al veacului al XIX-lea, tot mai bogată în forme şi conŃinut. În atmosfera
colaborării între naŃiuni are loc la 10 august 1895 la Budapesta, în prezenŃa a mai mult de o mie
de delegaŃi, reprezentându-i pe sârbi, români şi slovaci din toate părŃile Ungariei, Congresul
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NaŃionalităŃilor. În fruntea lor se aflau Mihajlo Polit Desančić (Mihailo Polit Desancici), liderul
liberalilor sârbi, Gheorghe Pop de Băseşti, unul dintre conducătorii Partidului NaŃional Român şi
slovacul Pavel Mudrony.

Congresul NaŃionalităŃilor a adoptat o RezoluŃie care specifică faptul că în condiŃiile luptei
pentru existenŃa naŃională, se creează o uniune a sârbilor, românilor şi a slovacilor din Ungaria,
pentru păstrarea programelor naŃionale proprii, pentru a menŃine identitatea naŃională proprie prin
toate mijloacele legale. Pentru a se realiza aceasta – s-a conchis – este necesar a se obŃine
autonomia naŃională în cadrul judeŃelor. S-a remarcat că o mare piedică o reprezintă Legea
privind NaŃionalităŃile din 1868, care ar trebui pusă în consens cu interesele naŃionalităŃilor. S-a
conchis că acest Congres al NaŃionalităŃilor se va întruni şi în viitor şi va analiza cum se transpun
în viaŃă cele convenite.

Congresul NaŃionalităŃilor a impulsionat întreaga activitate a sârbilor, românilor şi
slovacilor în lupta lor pentru a obŃine egalitatea în drepturi naŃionale.

Ca organ legal al Congresului se creează Consiliul Executiv, care are în sarcină
popularizarea poziŃiilor adoptate la Congres.
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ASOCIAłIILE ECONOMICE ÎNTRE SECOLELE AL
XVIII-LEA – AL XX-LEA

În Ńinuturile avansate economic din Banat şi Crişana s-a dezvoltat de timpuriu asocierea în
breaslă, ceea ce a avut un efect pozitiv asupra evoluŃiei economice ulterioare.

Meşteşugul era o ramură economică foarte importantă. Meşteşugari de diverse profiluri
produceau tot ce se cerea pe piaŃă.

Încă din prima jumatate a veacului al XVIII-lea apar asociaŃii de meşteşugari – bresle.
Membrii lor erau meşteşugarii care aveau aceeaşi meserie sau una înrudită. Breasla orânduia şi
controla viaŃa tuturor membrilor săi.

Existau conduceri care se îngrijeau de membrii lor, îi conduceau, dar ii şi judecau.
Fiecare breaslă avea un simbol al său pe care era imprimat semnul distinctiv. Aveau şi

steagurile proprii, cărora li se acorda o mare atenŃie şi la care Ńineau mult. Adesea aceste steaguri
reprezentau o capodoperă a măiestriei, erau păstrate în biserici. Membrii breslei Ńineau întruniri
ori adunări. Cu aceste ocazii, în numele magistratului participa ”domnul comisar”. Calitatea de
bază a membrilor breslei era cinstea.

În prima jumătate a secolului al XVIII-lea, în oraşe apar şi bresle meşteşugăreşti. La numai
câŃiva ani de la instaurarea autorităŃii austriece, apare şi prima breaslă. Era în anul 1725, când ia
fiin Ńă Breasla Bblănarilor la Arad. Ceva mai târziu este organizată şi Breasla Sculptorilor în lemn.
S-a păstrat un steag al Breslei Croitorilor din 1740. Pe acest steag se află următorul înscris:
”Acest steag aparŃine glorioasei bresle a croitorilor”. Tot din prima jumătate a secolului XVIII-lea
este păstrat şi steagul Breslei Cojocarilor, de asemenea din Arad.

În Voievodatul Serbiei şi Banatului Timişan autorităŃile au încercat, în anul 1850, să
reorganizeze asocierile meşteşugarilor prin instituirea Camerelor de ComerŃ şi Industrie. În anul
imediat următor – 1851 – prin IndicaŃia Provizorie, meşteşugurile sunt împărŃite în trei categorii:
libere, limitate şi concesionale. Unele meserii însa au rămas în cadrul breslelor. Prin Legea din
1872, pe întregul teritoriu al Imperiului Habsburgic este desfiinŃată asocierea meşteşugarilor în
bresle.

În spaŃiul panonic comercianŃii ocupau dintotdeauna un loc important. ComerŃul s-a
dezvoltat ca un derivat al meşteşugului atunci când meseriaşul a început să producă mai mult
decât avea nevoie mediul său înconjurător şi s-a ivit posibilitatea să-şi ducă marfa la piaŃă. Aşa s-
a dezvoltat meşterul-comerciant, ca apoi să se desprindă o pătură aparte, apărând comerciantul.
ComercianŃii trăiau din intermedierea relaŃiilor între producătorii de marfă şi cumpărători.
Meseria de comerciant o învăŃau în diferite oraşe ale Ungariei şi Austriei, câte unii agonisindu-şi
o bogăŃie însemnată.

ComercianŃii se deosebeau prin felul de marfă pe care o tranzacŃionau şi prin modalitatea şi
volumul tranzacŃiilor. Marii comercianŃi se ocupau de export-import. Micii comercianŃi erau
băcani şi îşi desfăşurau activitatea la tejghea. Cei ce practicau comerŃul en gros exportau cu
precădere animale şi alimente. În mod special s-au imbogăŃit exportatorii de animale. Ei arendau
puste întinse unde îşi îngrăşau animalele. În fruntea unor asemenea companii erau şi persoane din
Banatul de Timişoara. Astfel, în anul 1739 una din companii era condusă de Jovan Bibić (Iovan
Bibici), iar în 1752 de Josim Malenica (Iosim MaleniŃa). Spre finele veacului al XVIII-lea
exportatorii s-au reorientat spre exportul de cereale. Exporturile se efectuau pe pieŃele din Europa
Centrală şi de Vest. S-au mai exportat şi alte produse – piei crude de vânat şi animale domestice,
ceară, miere, peşte sărat, tutun etc. De importat, se importa mult mai puŃin decât se exporta. Se
importa aba pentru populaŃie şi ofi Ńeri, precum şi articole din fier şi oŃel, dar şi sare.

Odată cu dezvoltarea negoŃului printre sârbi, odată cu mărirea spaŃiului de acŃiune, s-a
simŃit nevoia organizării. Având interese comune şi dorind să-şi apere breslele, comercianŃii încep
să organizeze ”companii ale comercianŃilor” care cuprindeau câteodată regiuni întregi. Primele
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date din Banat privind existenŃa ”companiilor” provin din anul 1723. Sunt cunoscute astfel multe
detalii despre Compania Sârbo-Grecească din Timişoara, înfiinŃată în anul 1773. Numai această
companie ”înmănunchea” 425 de comercianŃi.

 Compania comercială din Timişoara avea pe tot cuprinsul Banatului o largă reŃea de
expozituri. Numai pe teritoriul Banatului românesc de azi erau mai mult de douăzeci de
expozituri, la Cenad, Saravale, Sânpetru, Sânnicolaul Mare, Mehadia, OraviŃa, Moldova Veche,
Vărădia, Caraşova, Ciacova, Giulvăz, Ivanda, Foeni, Denta, ParŃa, Cenei, Becicherecu Mic,
Variaş, Felnac, Ianova, Satchinez, Satu Mare, Lugoj, Lipova şi Caransebeş.

După încorporarea Banatului Timişan în judeŃe maghiare, în anul 1779, un mare număr de
familii de comercianŃi sârbi este înnobilat, adică devin proprietari ai marilor complexe
latifundiare. Imediat după încorporarea spaŃiului amintit în judeŃele maghiare, exceptând GraniŃa
Militară şi districtul Kikinda Mare, s-au vândut domenii către persoane fizice. În numele CurŃii de
la Viena această acŃiune de vânzare a realizat-o contele Kristoph Nitzki. Moşiile au fost astfel
împărŃite, ca fiecare să cuprindă alături de terenul arabil şi ceva pădure, bălŃi şi fâneŃuri. Nitzki a
trimis o serie de scrisori judeŃelor şi persoanelor fizice prin care le dădea de ştire că se efectuează
vânzarea de domenii. În funcŃie de valoare, toate bunurile comerciale au fost împărŃite în patru
categorii. LicitaŃia pentru cele mai scumpe dintre ele a avut loc la Viena în anul 1779, iar pentru
celelalte au fost organizate două licitaŃii la Timişoara, în anul 1781, respectiv 1782.

Proprietarii domeniilor şi noii nobili contau să obŃină foloase tot mai mari şi imediate de pe
moşii. De aceea intrau în conflict cu supuşii. În scurt timp, la judecătorii încep să sosească
plângerile Ńăranilor prin care aceştia arătau că s-au mărit dările şi relaŃiile s-au înrăutăŃit de când
au venit la putere nobilii. Schimbări esenŃiale au survenit în momentul când supuşii au început să
se asocieze şi să răscumpere pământ pe care să-1 cultive cu mijloace proprii şi pentru necesităŃile
proprii.

Mi şcarea asociativă a apărut în aceste Ńinuturi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Erau asociaŃiile de credit care aveau drept scop să impulsioneze la membrii săi spiritul economic
care, prin ajutor reciproc, să poată forma mijloace de creditare a asociaŃilor. AsociaŃiile procurau,
de asemenea, pentru membrii lor, mijloace din alte resurse. AsociaŃiile facilitau obŃinerea de
resursele necesare producŃiei şi, adesea, chiar a mecanizării.

 Mişcarea asociativă avea o amprentă naŃională. Astfel, pe cuprinsul Banatului şi Crişanei,
pe lângă asociaŃii sârbeşti iau fiinŃă şi cele româneşti, germane şi maghiare. IniŃiatori ai acestui
curent de asociere au fost preoŃii, dar şi alŃi cetăŃeni de vază. Adesea în cadrul asociaŃiilor se
desfăşurau şi activităŃile cultural-educative, începând cu fiinŃarea bibliotecilor, unde se putea
consulta literatura de specialitate. În acest mod, mişcarea asociativă influenŃa dezvoltarea
conştiinŃei naŃionale a poporului sârb, ceea ce era de o importanŃă cardinală în mediile în care
sârbii trăiau amestecaŃi cu alte popoare fiind supuşi deznaŃionalizării.

Formarea asociaŃiilor printre sârbii de pe teritoriul de azi al României a început la mijlocul
secolului al XIX-lea. ÎnfiinŃarea şi activitatea celor dintâi asociaŃii se semnalează pe Valea
Mureşului, cu centrul la Arad. Aici ia fiinŃă în anul 1851 ”AsociaŃia Plugarilor”. Se formează
după modelul asocierii tradiŃionale a meşteşugarilor în bresle. Despre activitatea acestei asociaŃii
nu există prea multe date, însă drept mărturie că ea a existat stă steagul care se păstrează în
Biserica lui Tekelija din Arad. Steagul este decorat cu două icoane – operă a vestitului pictor sârb
din Arad, Nikola Aleksić.

Mi şcarea asociativă a luat amploare la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul veacului al
XX-lea. Centrul de ”iniŃiativă” a înfiinŃării asociaŃiilor era tot Valea Mureşului, adică mănăstirea
Bezdin, dar până la începutul Primului Război Mondial această mişcare a cuprins întregul Ńinut
dintre Mureş şi Bega, unde se aflau localităŃi sârbeşti bogate.

Prima asociaŃie a plugarilor din cea mai bogată parte a Banatului de nord-vest ia fiinŃă la 20
ianuarie 1904 la Fenlac. Tot aici se înfiinŃează la 23 octombrie 1904 ”AsociaŃia de Credit”.
Gândită a fi o instituŃie cu o bază largă, ”AsociaŃia de Credit” din Fenlac devine membră a
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”AsociaŃiei NaŃionale”. AsociaŃia din Fenlac a fiinŃat până în anul 1909, iar membrii ei erau,
deopotrivă, şi sârbi şi români şi nemŃi şi maghiari.

În anul 1900 ia fiinŃă la Satu Mare (Naćfala) o asociaŃie bancară denumită ”AsociaŃia de
Credit”. A fiinŃat până în anul 1909. În acelaşi an se înfiinŃează la Satu Mare o întreprindere
pentru credit agrar şi împletituri. Scopul asociaŃiei era îmbunatăŃirea situaŃiei materiale a
membrilor săi prin cultivarea răchitei şi a plantelor necesare pentu împletitul coşurilor. Prin
producŃia de coşuri s-ar ajuta strângerea recoltei şi vânzarea produselor agricole în condiŃii
avantajoase.

La Sânpetru Mare ia fiinŃă la 10 decembrie 1905 ”AsociaŃia Plugarilor”. Scopurile
asociaŃiei erau ca prin acordarea unor dobânzi să primească depunerile destinate economisirii, dar
să şi acorde împrumuturile necesare dezvoltării producŃiei agricole, comercianŃilor şi
meşteşugarilor. La Mănăştur ia fiinŃă la 26 iunie 1905 ”AsociaŃia Plugarilor”. Ea a activat până în
anul 1938.

 La Variaş, mişcarea asociativă s-a dezvoltat de timpuriu. Formele de organizare erau
diferite. Începuturile şi dezvoltarea mişcării asociative sunt prezentate în Cronică: ”De-a lungul
anilor, numeroşi localnici şi-au dat seama că doar prin asocierea pământului şi a uneltelor pot
obŃine ceea ce îşi doresc demult: să-şi cultive pământul mai repede, mai bine şi mai uşor şi să
obŃină recolte tot mai mari. La început, se asociau câteva familii, de regulă,vecinii, ca apoi
numărul lor să crească încontinuu”. De fapt, necesităŃile vieŃii au condiŃionat asocierea
localnicilor. Astfel, în anul 1892 se înfiinŃează ”AsociaŃia de Forare a Fântânilor Arteziene”, apoi
– în anul 1908 – ”AsociaŃia Cultivatorilor de Caise”, ca în 1909 să ia fiinŃă ”AsociaŃia de
AchiziŃionare şi Prelucrare a Laptelui”.

La Gelu (Ketfelj) s-a înfiinŃat ”AsociaŃia Plugarilor” la 28 decembrie 1906. La Arad-Gai
”AsociaŃia Plugarilor” se organizează la 4 martie 1905 sub denumirea de ”AsociaŃia Plugarilor
Sârbi”. O asociaŃie a plugarilor îşi începe activitatea tot în anul 1905 la Pecica. Şi la Becicherecul
Mic se înfiinŃează o asociaŃie a plugarilor în anul 1905, ca de altfel şi la Checea.

Şi pe meleagurile dintre râurile Bega şi Bârzava, mişcarea asociativă s-a dezvoltat de
timpuriu – primele asociaŃii datând de la finele veacului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-
lea. Aici mişcarea şi-a avut drept centru de acŃiune mănăstirea Sângeorge.

La Sânmartinu Sârbesc ia fiinŃă în ultimii ani ai secoiului al XIX-lea AsociaŃia Agricolă
”pentru dezvoltarea producŃiei agricole”. Cu aportul ”AsociaŃiei Agricole” s-au achiziŃionat
mijloacele de mecanizare, mai ales o maşină  cu aburi, o treierătoare şi un elevator. În cadrul
AsociaŃiei funcŃiona şi o Casă de Economii, care şi-a încetat activitatea după primul război mon-
dial, rămânând să funcŃioneze doar ”AsociaŃia Plugarilor”.

La Diniaş ia fiinŃă la 3 martie 1907 ”Casa de Economii Sârbeasca”  ale cărei scopuri erau
formulate în statut: ”Primirea depunerilor de bani pentru economisire şi înmulŃire, ajutorarea
vegetaŃiei, a meşteşugului şi a agriculturii prin împrumuturi ieftine, conform celor stipulate în
regulamentele societăŃii”.

 O AsociaŃie a plugarilor se înfiinŃează în anul 1905 şi la Foeni.
 O casă de economii sub formă de asociaŃie se înfiinŃează în anul 1900 în Mehala.
Şi pe meleagurile Muntenegrului BănăŃean, un Ńinut mai sărac decât Banatul de şes, au

existat asociaŃii. În Cronica Muntenegrului se spune că Ńăranii din Petrovo Selo şi-au înfiinŃat o
asociaŃie încercând ”să curme activitatea precupeŃilor care pentru ei era o formă de exploatare. Au
hotărât să devină stăpâni ai pământului lor şi să nu-i mai servească pe diverşi domni care căutau
în orice mod posibil să obŃină un profit cât mai mare pentru ei.” Această asociaŃie ia fiinŃă în anul
1905. Aceeaşi soartă au avut-o şi celelalte sate sârbeşti vecine – Stanciova, CralovăŃ şi LucareŃ.
Fiecare în parte nu putea să dispună de bani suficienŃi pentru cumpărarea pământului şi a
mijloacelor mecanice. La iniŃiativa lui Pantelejmon Došen, administrator al parohiei la Petrovo
Selo, s-au unit asociaŃiile din toate cele patru sate. În acest mod, cultivarea extensivă a pământului
a fost înlocuită cu modalitatea modernă. Acest lucru l-au realizat şi datorită creditelor şi ”au
scăpat de poziŃia supusă şi de denumirea de domeniu al străinilor”.
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ÎNVĂłĂMÂNTUL ÎN SECOLELE XVIII-XX

În Imperiul Habsburgic au existat şcoli sârbeşti şi înainte de Marea MigraŃie. În Banatul de
Timişoara existau bogate tradiŃii ale învăŃământului medieval sârbesc. Din secolele al XVI-lea şi
al XVII-lea, tineretul se instruia în cadrul mănăstirilor, învăŃământul fiind susŃinut de călugări.
Dar începuturile unei activităŃi organizate privind dezvoltarea învăŃământului epocii moderne sunt
legate de Marea MigraŃie a Sârbilor, izgonirea turcilor şi instaurarea autorităŃii austriece. Pe
întregul parcurs al secolului al XVIII-lea, învăŃământul sârbesc în Ńările sârbeşti a cunoscut câteva
perioade: cea sârbo-slavă (1690-1726), cea ruso-slavă (1726-1749), perioada mitropolitului Pavle
Nenedović (1749-1768) şi perioada iluministă în Austria, cunoscută sub denumirea de iosefinism
(1769-1790).

Imediat după Marea MigraŃie a Sârbilor în Ungaria, când conducătorii poporului
deveniseră conştienŃi că nu  mai poate fi vorba de întoarcerea în vechile Ńinuturi, a început şi
organizarea vieŃii în noul Ńinut. În acest context, s-a acordat o atenŃie deosebită ridicării nivelului
general de cultură a maselor pe calea dezvoltării învăŃământului.

ExistenŃa celei dintâi şcoli sârbeşti pe teritoriul de azi al României este atestată la
Timişoara în anul 1702, în perioada când Banatul era încă stăpânit de turci. După izgonirea
turcilor şi instaurarea puterii austriece care se exercita prin AdministraŃia Statală în unele
localităŃi ale Banatului de Timişoara este atestată exietenŃa şcolilor sârbeşti după cum urmează:
Cenadul Sârbesc (1728), Mehadia (1728), Ciacova (1730), Lipova (1733), Sânnicolaul Mare
Sârbesc (1740), Sânpetru Mare Sârbesc (1740), Comloşu Mare (1743), Petrovo Selo (1745),
Orşova (1747), Mehala (1748), Variaş (1753), Lugoj (1761), Gelu (1766), ParŃa (1769), Felnac
(1771), Satu Mare (1771), Mănăştur (1771), Izvin (1774).

În Ńinuturile de dincolo de Mureş, prima şcoală primară  este înfiinŃată la Arad în anul
1720. Apoi sunt deschise şcoli în următoarele localităŃi: Pecica (1753), Şimand (1754), Semlac
(1756), Oradea Mare (1769), VelenŃe (1770), Şeitin (1770), Nădlac (1771) etc.

SituaŃia învăŃământului sârbesc s-a schimbat radical după ce a fost ales ca mitropolit de
Karlovci episcopul de Buda Pavle Nenadović. Era în anul 1749. El a dedicat mult timp şi a depus
o activitate asiduă în vederea deschiderii de noi şcoli şi graŃie meritelor sale ia fiinŃă şi primul
liceu sârbesc la Karlovci, denumit Şcoala Acoperământului Maicii Domnului şi destinat mai cu
seamă pregătirii cadrelor bisericeşti. Mitropolitul Nenadović este şi organizatorul Fondului
popular de întreŃinere a şcolilor sârbeşti şi tot el este iniŃiatorul acŃiunii de înfiinŃare a unei
tipografii chirilice pentru nevoile bisericeşti şi şcolare.

Prin decesul mitropolitului Pavle Nenadović în anul 1768 încetează şi perioada jurisdicŃiei
exclusive a autorităŃilor bisericeşti asupra activităŃii de educare a poporului în cadrul şcolilor, dar
şi perioada ruso-slavă în istoria învăŃământului nostru.

Pentru a se ajunge la un pas hotărâtor în organizarea unui învăŃământ la un nivel mai înalt
şi care să corespundă intereselor clasei burgheze acesta trebuie eliberat de influenŃa bisericii. În
acest sens, împărăteasa Maria Terezia a promulgat un principiu conform căruia întrunirea devine
o faptă politică şi nu religioasă. Se dorea implementarea dimensiunii practice în cadrul instrucŃiei,
astfel că în programele de învăŃământ îşi află locul aritmetica, geografia, ştiinŃele naturii, fizica,
lucrul manual , agricultura, legumicultura şi creşterea animalelor. Nu sunt omise nici ştiinŃele
umaniste orientate spre creşterea unei personalităŃi multilaterale.

O contribuŃie de seamă la marea cotitură în dezvoltarea învăŃământului la sârbi şi români
au avut-o şi concluziile Întrunirii popular-bisericeşti din 1769. ParticipanŃii la Întrunire au fost
înştiinŃaŃi de catre comisarul chesaro-crăiesc despre hotărârea împărătesei Maria Terezia de a
imprima o pecete contemporană învăŃământului tuturor supuşilor săi ortodocşi. La şedinŃele
ReprezentanŃei Ilirice a CurŃii s-a discutat ulterior  Întrunirii cum să fie tradusă în viaŃă cât mai
eficace hotărârea împărătească.
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PoziŃiile Întrunirii popular-bisericeşti s-au materializat în Regulamentul Iliric din 1770.
Interesul de bază al CurŃii era ca prin intermediul învăŃământului să şi-i facă aliaŃi pe sârbi şi pe
români iar aceştia să fie, la rândul lor, un fel de contrapondere împotriva nobilimii maghiare. De
aceea, Curtea a şi alocat resurse materiale importante pentru dezvoltarea învăŃământului pentru
sârbi şi români. Regulamentul Iliric a stat la baza Patentei Nnormale din 1771, prin care se
reglementează starea învăŃământului în Banatul Cameral şi GraniŃa Militară.

La iniŃiativa abatelui Ignatius Felbiger, reformatorul şcolilor  germane din vremea
iluminismului, angajat de către împărăteasa Maria Terezia pentru a întreprinde reforma şcolilor
austriece, s-a purces la o muncă asiduă de înfiinŃare şi dezvoltare a şcolilor ilirice ortodoxe în
Imperiul Habsburgic. Atunci, la dorinŃa împărătesei, ca director al şcolilor sârbeşti şi româneşti
din Banat este numit Teodor Janković Mirijevski , secretar al episcopului Timişoarei Vikentije
Janković Vidak. Mirijevski a primit sarcina de a  implementa reformele lui Felbiger în acest Ńinut.

Mirijevski şi-a terminat şcoala elementară în localitatea natală, Sremska Kamenica, cea
medie la Novi Sad şi Karlovci, iar ştiinŃele politice şi economice le-a absolvit la Universitatea din
Viena. Aici l-a cunoscut pe Felbiger, la un curs pedagogic şi şi-a însuşit metodele lui şcolare. În
anul 1773 a fost numit de către însăşi împărăteasa director a şcolilor sârbeşti şi româneşti din
Banat, având sediul la Timişoara.

La cererea expresă a împărătesei, Mirijevski a început elaborarea unui plan de înfiinŃare şi
activitate a şcolilor ”ilirice” (sârbeşti şi româneşti) populare ortodoxe. Planul său a fost terminat
şi publicat în 1774 sub titlul  Regulae Directivae prind dezvoltarea şcolilor sârbeşti şi româneşti
elementare ori laice în Ńările chesaro-crăieşti. Regulae Directivae este un document de cea mai
mare importanŃă pentru dezvoltarea şcolilor ortodoxe din Banat. Având 52 de articole el se
referea la clădiri şcolare, învăŃători, conŃinutul şi metodele de învăŃământ, frecventarea şcolilor,
inspectarea  lor, precum şi fondul bănesc al şcolii.

În ce priveşte clădirile, Regulae prevedeau ca în fiecare parohie să fie construită o clădire
ori să fie reparată cea veche, existentă, ori să se închirieze o casă corespunzătoare desfăşurării
activităŃii şcolare. În clădirea şcolii se va afla şi locuinŃa învăŃătorului. În localităŃile care nu au o
şcoală proprie, elevii ortodocşi pot frecventa şcoala catolică.

S-a reglementat că învăŃători în noile şcoli pot fi numai acele persoane care îşi certifică
pregătirea profesională şi pedagogică în faŃa unei comisii. Se prevede că la acest examen sunt
obligaŃi să se prezinte şi învăŃătorii de până atunci. De asemenea, cei nepregătiŃi vor fi îndepărtaŃi.

ConŃinutul şi metodica învăŃământului trebuiau, conform Regulilor, să fie aceleaşi în toate
şcolile. Obiectele de învăŃământ erau: citirea, scrierea, cinci operaŃii ale socoatei, catehism,
rugăciuni şi cântări bisericeşti, precum şi învăŃături practice ale moralei. În satele mai avansate,
Regulele prevedeau să fie învăŃate şi cunoştiinŃe despre cultivarea pământului, creşterea anima-
lelor, albinăritul şi sericicultura.

În privinŃa manualelor, se puteau folosi numai cele recomandate de autoritaŃile şcolare, iar
în privinŃa metodelor, învăŃătorii trebuiau să le respecte pe acelea care sunt prezente în compendii
special elaborate.

Şcoala trebuie frecventată de copii de ambele sexe, de la 6 la 12 ani. Supravegherea şcolii
este o atribuŃie a autorităŃilor bisericeşti şi a celor laice: preotul paroh din localitate şi directorul
şcolii vor controla săptămânal, protoprezbiterii şi inspectorii laici vor vizita şcoala din perimetrul
protoprezbiteratului, lunar, iar episcopii şi diecezanii şcolilor – anual. Fondul şcolii se compune
din: legate ale localnicilor, ale preoŃimii, ale episcopului şi ale altor donatori, din venituri de pe
pământ şi din clădirile şcolilor, taxe şcolare, chetă bisericească şi alte surse. Teodor Janković
Mirijevski era răspunzător de executarea acestui plan şi cu acest prilej el a elaborat un plan
detaliat privind dezvoltarea şcolilor populare în Banat. Cu acest prilej, se prevede construirea a
373 de şcoli noi, repararea a 21 de clădiri şcolare şi 19 locuinŃe pentru învăŃători, alături de
clădirea şcolii. Acest plan este aprobat de împărăteasa Maria Terezia printr-un decret dat la 29
noiembrie 1774. În acelaşi an 1774, împărăteasa Maria Terezia mai dă un decret: Reglementare
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Generală pentru Şcolile Germane Normale, Principale şi Populare în Toate łinuturile Chesaro-
Crăieşti. Reglementarea avea în vedere şi GraniŃa Militară.

 Prin Reglementare se prevăd trei tipuri de şcoli elementare: populare sau săteşti cu una sau
două clase, principale sau orăşeneşti cu trei sau patru clase şi normale în centre de district, un gen
de şcoli etalon. În cadrul lor se vor organiza şi cursuri de perfecŃionare a învăŃătorilor.

Pentru a asigura un nivel cât mai înalt al învăŃământului Teodor Janković Mirijevski pleacă
în anul 1776 la Viena, unde absolvă cursul lui Felbiger, privind ştiinŃa organizării şi a noii
metodici de învăŃământ folosită în şcolile normale din Austria. Pe la finele şederii sale la Viena,
Mirijevski mai recomanda 17 candidaŃi care vor urma acelaşi curs ceva mai târziu. După
revenirea de la Viena, Mirijevski organizează între anii 1777 şi 1779, la Timişoara, trei cursuri
pentru învăŃătorii din şcolile sârbeşti şi româneşti.

 Activitatea şcolilor din Banat era organizată pe baza teoriei ştiinŃifico-pedagogice
contemporane timpului respectiv. Astfel, Janković a introdus ore comune şi sistemul orarului pe
clase. Era adeptul unei atitudini blânde faŃă de elevi, fără pedepse, precum şi a şcolarizării atât a
băieŃilor cât şi a fetelor. Un mare rol în propăşirea învăŃământului sârbesc l-a avut şi publicarea
primului îndreptar de metodică pentru învăŃători, al cărui autor a fost Janković.

Mirijevski s-a îngrijit deopotrivă de dezvoltarea atât a şcolilor sârbeşti cât şi a celor
româneşti. În mod special se îngrijea să fie asigurate literatura metodică şi manualele în ambele
limbi. Astfel, Mihai Martinovici Roşu a tradus pentru nevoile şcolilor româneşti, cartea lui
Janković, Carte de Mână pentru ÎnvăŃători. Aceluiaşi traducător i se datorează varianta
românească a carŃii lui Jovan Rajić (Iovan Raici) Catehismul Mic. De asemenea a fost tradus
Bucvariu pentru prunci al lui Ianković. Din lucrările lui Felbiger au fost tipărite în limbile sârbă
şi română, Cartea de Citire şi Ducere de Mână către Aaritmetică.

Privită în ansamblu, activitatea lui Ianković a dat rezultate de o importanŃă inestimabilă
pentru dezvoltarea instrucŃiei şi a culturii sârbe. Acest lucru îl relevă îndeosebi datele despre
învăŃământ pe întregul cuprins al Banatului. Astfel, dacă în anul 1771, în 73 de şcoli existau 1285
de elevi, în anul 1789 fiinŃau 452 de şcoli cu 293 de învăŃători şi 5755 de elevi.

La doi ani de la intrarea în vigoare a Regulae-lor în anul 1776, împărăteasa a promulgat
Noua ConstituŃie Şcolara pentru Şcolile Pravoslavnice în Banat, prin care se confirmă dispoziŃiile
cuprinse în Regulae Directivae.

După încorporarea Banatului în Ungaria, pentru şcolile sârbeşti şi româneşti devin valabile
dispoziŃiile Legii ÎnvăŃământului din Ungaria, din 1777, cunoscută sub numele de Ratio
Educationis.

Ideea privind înfiinŃarea şcolilor clericale pentru formarea preoŃilor în Banat şi Crişana s-a
născut la Timişoara imediat după terminarea războiului austro-turc din anii 1737-1739. Episcopii
VârşeŃului şi al Caransebeşului, Nikola Dimitrijević (Nicola Dimitrievici) şi Isaija Antonović
(Isaia Antonovici) au adresat CurŃii de la Viena o cerere comună prin care solicitau permisiunea
de a înfiinŃa un fond pentru construirea unei asemenea şcoli la Timişoara. La porunca
împărătească, Consiliul de Război al CurŃii aprobă cererea lor şi cere AdministraŃiei Statale din
Banat un antecalcul al costului lucrărilor pentru a se asigura ajutorul bănesc necesar din casieria
erarială.

Urmaşul lui Dimitrijević, episcopul Georgije Popović (Gheorghe Popovici) începe în anul
1747 construirea şcolii, după ce, în prealabil, strânge mijloacele băneşti necesare.

Ne referim doar la construirea şcolii teologice pentru necesităŃile celor două eparhii
bănăŃene. Însă ideea privind înfiinŃarea unei şcoli teologice superioare, a unui seminar pentru
necesităŃile întregii ”naŃiuni ilirice”, deci, pentru sârbii şi românii ortodocşi de pe cuprinsul
Mitropoliei din Karlovci din Imperiul Habsburgic, aparŃine episcopului Timişoarei, viitor
mitropolit de Karlovci, Vikentije Jovanović Vidak (Vichentie Ivanovici Vidac). După ce a adunat
mijloace băneşti suplimentare, Vidak extinzând şi îmbogăŃind planul episcopului Popović, cere şi
primeşte, în anul 1759, permisiunea AdministraŃiei Statale BanăŃene ca, la Timişoara, în locul
şcolii clericale diecezane, să construiască un seminar sârb şi român în care s-ar pregăti în limbile
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sârbă şi română nu numai cadre preoŃeşti viitoare, ci şi numeroşi funcŃionari (de rangul inferior şi
cel mediu) pentru necesităŃile administraŃiei de pe tot cuprinsul imperiului.

ConstrucŃia şcolii a început, însă a fost întreruptă în anul 1769, odată cu interdicŃia
împărătesei Maria Terezia de a se aduna dări bisericeşti de la populaŃie.

La 1 august 1785, în urma răscoalei lui Horea, Cloşca şi Crişan din Ardeal, împăratul Iosif
al II-lea dă un decret de înfiinŃare a seminarului ortodox central la Timişoara pentru toŃi sârbii şi
românii ortodocşi din împărăŃie. Totul pe cheltuiala statului. Din păcate, nici acest plan nu e
materializat pentru că episcopul Putnik a devenit între timp mitropolit de Karlovci şi a cerut ca
seminarul să nu se înfiinŃeze la Timişoara ci la Karlovci pentru a fi sub directa supraveghere a sa
şi a urmaşilor săi. Dar mitropolitul ales la Congresul de la Timişoara, Stefan Stratimirović era
adeptul şcolilor mici diecezane clericale, aşa că problema înfiinŃării unui seminar general a fost
lăsată pentru alte vremuri.

Într-o hotărâre imperială privind concluziile Soborului de la Timişoara din 1790, referitor
la şcolile triviale, se sublinia obligaŃia ca în toate regiunile, unde există comune ortodoxe, să se
înfiinŃeze şcoli populare în limbile sârbă şi română, folosindu-se alfabetul chirilic.

Între anii 1786 şi 1802, director şi inspector al şcolilor sârbeşti şi româneşti în Banat era
Vasilije Nikolić (Vasilie Nicolici).

Este de necontestat faptul că dezvoltarea învăŃământului a  influenŃat în mod vădit şi
conştiinŃa naŃională a poporului sârb. Dar nobilimea maghiară nu a renunŃat la intenŃia de a
maghiariza populaŃia ortodoxa. Acest fapt era resimŃit mai cu seamă prin impunerea limbii
maghiare în şcolile popoarelor nemaghiare. Astfel, exista o prevedere legală care stipula că
nimeni nu poate  fi numit învaŃător la o şcoala populară dacă nu ştie limba maghiară. Această
prevedere a Adunării Ungariei a fost contestată de mitropolitul Stefan Stratimirović. Dar
Consiliul Ungar nu lua în seamă atenŃionările CurŃii de la Viena şi a Mitropoliei din Karlovci,
insistând asupra obligaŃiei învăŃării şi cunoaşterii limbii maghiare.

O situaŃie puŃin diferită era în şcolile de pe cuprinsul GraniŃei Militare. Preşedintele
Consiliului de Război al CurŃii, feldmareşalul Venczel Koloredo acorda o atenŃie aparte ridicării
nivelului instructiv-educativ al grănicerilor, mai ales a sârbilor şi a românilor ortodocşi. În acest
sens, în calitatea sa de preşedinte al Consiliului de Război al CurŃii, voievodul suprem Carol de
Habsburg a luat în anul 1802 o serie de măsuri de reorganizare a GraniŃei Militare, printre ele
figurând şi cele din domeniul instructiv-educativ. Pentru aceasta, el s-a adresat mitropolitului
Stefan Stratimirović şi tuturor episcopilor care aveau eparhii în perimetrul GraniŃei Militare,
chemându-i să colaboreze. Mitropolitul a redactat o serie de propuneri în care învăŃământul era
privit ca un mijloc al emancipării poporului.

După consultări şi pregătiri minuŃioase, apare în anul 1805 ConstituŃia Şcolară. Aceasta
prevedea existenŃa a trei tipuri de şcoli: populare, principale şi normale. Şcoli laice se înfiinŃau în
fiecare sat unde exista o biserică parohială, cele principale – în oraşe, ca şcoli pregătitoare pentru
liceu, iar cele normale – ca şcoli etalon şi care se înfiinŃau în localităŃi unde îşi avea vechiul sediu
directorul. În şcoli populare exista câte un învăŃător, în şcoli principale – atâŃia învăŃători câte
clase existau iar în şcoli normale – tot aşa dar cu un observator în plus. ÎnvaŃământul era
obligatoriu pentru copiii de ambele sexe, cuprinşi între vârstele de 6-12 ani. Era prevazută şi
existenŃa şcolilor de fete.

Aceasta era, deci, situaŃia anterioară unei perioade extrem de rodnică a învăŃământului
sârbesc, care se situează între 1810 şi 1825, când inspector suprem al tuturor şcolilor ortodoxe în
Ungaria fusese numit Uroš Nestorović.

Inspectorii regionali, printre care şi Grigorije Obradović la Timişoara, au primit ordin de la
împărăŃie să se pună la dispoziŃia lui Nestorović în toată perioada şederii acestuia în Ńinutul lor şi
să-i dea toate informaŃiile cerute. Prin Consiliul de Război al Coroanei este înştiinŃat şi
comandantul Comenduirii Generale la Timişoara, iar prin intermediul acestuia şi  comandantul
regimentelor germano-bănăŃene şi valaho-ilirice să se ”afle la îndemâna” lui Nestorović şi, de va
fi necesar, să i se asigure si protecŃia militară în drumurile sale prin GraniŃă. Adunarea maghiară a
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cerut autorităŃilor judeŃene din Provincial ca si acestea să procedeze similar şi în cazul
autorităŃilor comunale şi orăşeneşti de pe cuprinsul districtului şcolar. Despre toate acestea,
împăratul l-a înştiinŃat printr-o scrisoare personală pe mitropolitul Stefan Stratimirović, anun-
Ńându-i, totodată, şi vizita lui Nestorović.

Uroš Nestorović şi-a început inspecŃia la 8 iunie 1810, de la Buda, pentru ca, două zile mai
târziu, sa-l aflăm la discuŃii cu episcopul de Bačka, Gedeon Petrović şi mitropolitul de Karlovci,
Stratimirović. După ce a vizitat localităŃile din Bačka şi Srem, Nestorović vine în Banat şi,
străbătând VârşeŃul, MoraviŃa, Deta, Voiteg şi Jebel, vine la 4 iulie 1810 la Timişoara, unde rămâ-
ne patru zile. După o discuŃie cu episcopul Timişoarei, Stefan Avakumović, el pleacă la Arad şi
are o discuŃie cu episcopul Pavle Avakumović. Apoi, prin Pecica şi Mako, ajunge la Szeged. Îşi
continuă inspectarea şcolilor, inspecŃie care se încheie la 19 septembrie 1810 la Sentandreja.

Pe baza Jurnalului şi a impresiilor culese cu ocazia vizitării şcolilor, Uroš Nestorović scrie
un Referat privind starea instituŃiilor şcolar-instructive, ilirico-valahe pe care îl înaintează
împăratului austriac Frantz I în luna decembrie 1810.

În Jurnal, Nestorović se referă la starea învăŃământului pe teritoriul Banatului de Timişoara
şi Crişana. Printre altele, el notează că, după vizitarea şcolilor săteşti, a ajuns şi la Timişoara. Aici
a făcut mai întâi o vizită episcopului Stefan Avakumović care i-a indicat necesitatea înfiinŃării
unui fond şcolar prin impozitarea celor ce aparŃin ambelor naŃionalităŃi. Fiecare cetăŃean sârb şi
român şi fiecare Ńăran, contribuabili fiind, ar plăti pentru învăŃământ o anume sumă de bani.
Nobilii ar da donaŃi prin intermediul marilor jupani desemnaŃi de împărat.

A doua zi, Nestorović a vizitat şcoala sârbească în cartierul Cetate, care era într-o stare
precară, dar a primit asigurări că în curând acesta va fi reparată, finanŃarea fiind asigurată de oraş.
ÎnvăŃământul era asigurat de un învăŃător tânăr, instruit, şi se desfăşura în conformitate cu
metodica în vigoare.

La Timişoara, Uroš Nestorović a avut convorbiri şi cu directorul districtual Grigorije
Obradović. Despre activitatea şi priceperea lui Grigorije Obradović, Uroš Nestorović nu avea o
părere pozitivă. Nepot al lui Dositej, născut la Ciacova, în anul 1771, Grigorije Obradović a
studiat ştiinŃele umaniste şi a fost în slujba episcopului Petar Petrović. În ciuda celor afirmate de
Nestorović, Obradović a contribuit, totuşi, mult la dezvoltarea instrucŃiei în Banat, mai ales a
românilor, fapt confirmat şi de contemporanul său, Dimitrie łichindeal.

Nestorović a specificat în mod deosebit că în perimetrul eparhiilor timişoreană şi arădeană,
dragostea românilor faŃă de limba sârbă este într-atât de mare, încât ”cea mai mare parte a
românilor care trăiesc în comunitate cu sârbii îşi dau copiii în şcoli sârbeşti, unde cu toŃii învaŃă
cu succes limba sârba”.

În luna decembrie 1810, Nestorović şi-a înaintat Raportul împăratului Frantz I, în care şi-a
expus poziŃia referitoare la sistemul bisericesc-feudal al învăŃământului şi a pledat pentru o
reformă a acestuia. A conchis că şcolile ortodoxe se află într-o situaŃie atât de jalnică încât, dacă
nu se iau măsuri urgente şi energice pentru reorganizarea lor, sistemul şcolar vechi se va dezin-
tegra. Printre cauzele de bază ale situaŃiei existente se specifică: cadre didactice necalificate, baza
materială precară, atitudinea indolentă a autorităŃilor locale faŃă de şcoli şi dezinteresul
directorilor şcolari districtuali în conducerea şcolilor. Este exprimată o judecată negativă faŃă de
implicarea directorilor şcolari.

Referindu-se la problemele tuturor directorilor de şcoală, în ceea ce priveşte Banatul, el
constată că şcolile sunt într-o stare decăzută, din cauza lipsei de supraveghere, că învăŃământul
este deplorabil şi nici celelalte manifestări nu sunt demne de laudă. În ce priveşte pe învăŃători, el
constată că nu sunt calificaŃi, că nu au nivel cultural, ca atare, nu sunt capabili să impulsioneze,
îndrume şi dezvolte învăŃământul printre locuitorii suspicioşi. În raportul său Nestorović constată
că Banatul are 484 de şcoli primare cu limbile de predare sârbă, română şi greacă. După
estimările sale, s-ar putea deschide încă vreo cincizeci de şcoli.

Planul privind organizarea şcolilor ortodoxe sârbeşti şi româneşti din 1811 conŃinea referiri
privind: înfiinŃarea şi întreŃinerea şcolilor, inspectorate şcolare districtuale, învăŃători şi sarcinile
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lor, directori şcolari locali, catiheŃi, lărgirea şi completarea reŃelei şcolare, educaŃia morală a
învăŃătorilor şi a elevilor, manuale şi material didactic, burse şi instituŃii de educare a fetelor. A
propus ca şcolile primare să devină comunale. Un an mai târziu – în 1872 – împăratul a aprobat
planul lui Nestorović care devine, astfel, literă de lege.

Referitor la eficacitatea şi la angajarea generală a lui Nestorović în reforma şcolilor
ortodoxe din Banat, mărturie stau datele conform cărora în districtul şcolar al Timişoarei numai în
anul 1811 numărul elevilor a crescut cu 52%, deci mai mult de jumătate.

Pe la mijlocul veacului al XIX-lea, marea majoritate a localităŃilor sârbeşti de pe teritoriul
de azi al României aveau şcoli.

Seminarul Teologic din Karlovci ca şcoală teologică diecezană pentru necesităŃile
diecezei Srem a fost înfiinŃat de mitropolitul Stefan Stratimirović. Şi-a început activitatea la 1
februarie 1794. A funcŃionat conform regulamentului elaborat de mitropolitul Stratimirović şi
arhimandritul de Kovilj, Jovan Rajić.

Seminarul Teologic din VârşeŃ a fost înfiinŃat ca şcoală teologică diecezană conform
planului mitropolitului Stratimirović din 20 mai 1820 şi în baza aprobării autorităŃilor maghiare
date la 30 ianuarie 1821. De la bun început, avea două secŃii paralele şi egale în drepturi – cu
limbile de predare sârbă şi română. Sarcina acestei şcoli era să formeze cadre preoŃeşti pentru
necesităŃile eparhiilor ortodoxe a VârşeŃului şi a Timişoarei, pentru tot cuprinsul Banatului.

În general ambele şcoli teologice au avut o influenŃă pozitivă asupra instruirii şi educării la
nivel mediu a cadrelor preoŃeşti necesare diecezelor respective. ÎnvăŃământul era orientat spre
învăŃărea de către clerici a principiilor, ştiinŃei şi artei necesare viitoarelor lor sarcini de păstori
spirituali. Seminariile şi-au format elevii în aşa fel încât prin modul lor religios şi moral de viaŃă
şi pregătirea dogmatică să fie capabili să contribuie la întărirea convingerilor religioase şi morale
ale credincioşilor lor şi, în felul acesta, să păstreze intacte principiile credinŃei străbune ortodoxe,
iar odată cu acestea şi sentimentele naŃionale şi patriotice ale credincioşilor lor. În ciuda crizelor
dese şi profunde de care au avut parte, prin existenŃa şi activitatea lor, din perioada iluministă şi
până la consolidarea burgheziei, seminariile din Karlovci şi VârşeŃ au adus o contribuŃie
însemnată creşterii nivelului religios şi general-cultural dar mai cu seamă la păstrarea integrităŃii
naŃionale a celor mai largi pături ale populaŃiei sârbe din Imperiul Habsburgic.

Înfiin Ńarea şi activitatea primei Preparandii sârbeşti, cea din Sentandreja, sunt legate de
numele lui Uroš Nestorović, cel numit de Curtea de la Viena ca inspector suprem al tuturor
şcolilor ortodoxe din Imperiu, consilier al Cancelariei Domneşti Ungureşti şi fost membru al
Cancelariei Ilirice Domneşti, desfiinŃată între timp.

Prima şcoală sârbească de învaŃători şi-a început activitatea la 3 (15) noiembrie 1812 la
Sentandreja. În luna noiembrie 1816, şcoala este mutată la Sombor. În această şcoală
(Preparandia din Sombor) veneau elevi din mai toate Ńinuturile locuite de sârbi de pe teritoriul
GraniŃei Militare, Provincialului maghiar din Bačka, Banat, Srem, Baranja şi Ungaria
Meridională. Proveneau de regulă din familii de plugari săraci, învăŃători, preoŃi şi funcŃionari.
Şcoala avea un internat-convict întreŃinut din dote şi donaŃii acordate în bani şi în natură de către
patrioŃii sârbi şi comunităŃile sârbeşti. Avea o bibliotecă bogată, bine amenajată.

Preparandia din Arad destinată şcolarizării în limba română, a fost înfiinŃată în anul
1812. La ordinul Cancelariei Domneşti din Ungaria, episcopul Aradului, Pavle Avakumović a
luat toate măsurile pentru începerea activităŃii acestei instituŃii şcolare. Şcoala a fost deschisă în
clădirea donată de comerciantul arădean, căpitan şi senator orăşenesc, Sava Arsić (Sava Arsici),
care ”cuprins de zel pentru bunul obştesc a devenit cel dintâi director”. Pe cheltuiala lui Sava
Arsić s-a procurat şi o parte a inventarului şcolii. Şi alŃi sârbi, cetăŃeni ai Aradului, au făcut
donaŃii: Georgije Popović, notar la magistrat, Isaija Mihajlović, egumen al mănăstirii Bezdin, iar
protoprezbiterul Gorgije Kirilović a donat cărŃi bisericeşti, hărŃi geografice etc. După moartea lui
Sava Arsić, soŃia acestuia, Eustahija prima scriitoare sârbă a timpurilor mai noi, în dorinŃa de a
ajuta propăşirea instrucŃiei a dăruit una din casele deŃinute de ea Preparandiei, această casă
devenind ”de fundaŃie”.
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Deşi funcŃiona în limba română, Preparandia din Arad era frecventată şi de sârbii din
localitate şi din imprejurimi, mai ales de cei ce se pregăteau să devină învăŃători în şcolile mixte
româno-sârbeşti.

Abia după patru ani de la debutul activităŃii, în această şcoală se introduce învăŃărea
obligatorie a limbii sârbe ca obiect de învăŃământ.

Trebuie remarcată în mod deosebit colaborarea Preparandiei din Arad cu cea din
Sentandreja, respectiv Sombor. Ea constă din schimburi de experienŃă, aplicarea unitară a
prevederilor legale, informarea reciprocă despre rezultatele obŃinute în procesul de învăŃământ,
relaŃiile cu elevii etc.

Sensul şi caracterul colaborării acestor două instituŃii pedagogice depăşeşte cadrul clasic al
colaborării dintre şcoli. Era această colaborare o expresie a necesităŃii unirii sârbilor şi a
românilor din Ungaria în rezistenŃa comună împotriva presiunilor regimului, pentru realizarea
eliberării naŃionale.

Liceul din Karlovci  ia fiinŃă graŃie donaŃiei de 20.000 de forinŃi a comerciantului din
Karlovci, Dimitrije Anastasijević Sabov, precum şi a donaŃiilor altor cetăŃeni din Karlovci.

Liceul din Karlovci a fost cea dintâi şcoală sârbească de acest rang în perimetrul GraniŃei
Militare, deoarece Karlovci era o comunitate militară în componenŃa Regimentului Petrovaradin.
Dar în 1810 se deschide un liceu similar în cadrul Provincialului maghiar – la Novi Sad. Pentru că
Liceul din Novi Sad avea o durată de şase ani – patru clase gramaticale şi două umane - şi
planurile şi programele lui de învăŃământ erau identice cu cele de la Liceul din Karlovci.

Şi Liceul din Novi Sad a fost înfiinŃat, ca şi cel din Karlovci, graŃie străduinŃelor
mitropolitului Stratimirović, în baza testamentului cetăŃeanului de vază al oraşului pe numele său
Sava Vuković (Sava Vucovici) de Beregsău. Începutul activităŃii este datat: 14 ianuarie 1810.
Acest Vuković a donat 20.000 de forinŃi pentru un fond de înfiinŃare a liceului cu condiŃia ca
liceul să fie popular şi ortodox, să rămână permanent la Novi Sad şi să fie organizat ca şi cel din
Karlovci.

În anul 1818 Patronatul liceului, sub preşedenŃia mitropolitului Stefan Stratimirović şi a
episcopului de Bačka Gedeon Petrović, îl alege ca director pe Pavel Josef Schafarik. Planurile şi
programa de învăŃământ sunt alcătuite conform celor existente la Liceul de Karlovci care era un
fel de liceu etalon, în spiritul Legii ÎnvăŃământului ungureşti din anul 1806. În primul an al direc-
toratului lui Pavel Josef Schafarik era ”un rând complet” de clase, adică şase ”repartizate” cum
am menŃionat, conform obiceiului în Ungaria. Filosofia (logica şi fizica) se învăŃau la
Universitate.

Venirea în funcŃia de inspector suprem a lui Uroš Nestorović a marcat un moment de
cotitură în educaŃia şi instruirea fetelor. Pentru a-şi atinge scopurile, Nestorović a militat pentru
înfiinŃarea unor unităŃi educativ-instructive separate destinate fetelor. În acest sens, în anul 1811 a
început să propage sistemul ”lerurile”). El propunea ca toate femeile instruite din oraşele împără-
teşti, zone libere şi târguri care ştiu limbile sârbă, română sau greacă să adune la casele lor fete şi
să le iniŃieze în lucrul de mână. ”Lerurile” s-au încadrat într-un sistem de învăŃământ public.
Alegerea ”doamnelor’ o făceau primăriile iar autorizaŃia de funcŃionare o elibera inspectoratul
şcolar. Nestorović a militat ca aceste ”leruri” să aibă statut de instituŃii publice educativ-
instructive.

În aceste ”leruri” erau primite fetele care au absolvit şcoala elementară. Ca o componentă a
procesului educativ-instructiv, erau prevăzute, alături de lucrul de mână şi educaŃia morală,
învăŃarea limbii materne şi a limbilor de circulaŃie. Elevele în aceste instituŃii proveneau din
familii de funcŃionari, comercianŃi, meşteşugari dar şi din familii de plugari înstăriŃi. Prin decret
imperial, activitatea acestor instituŃii este aprobată în anul 1812. Primele succese au suscitat
interes în rândul păturilor largi ale populaŃiei sârbe şi în decurs de câŃiva ani din aceste ”leruri” au
” Ńâşnit” câteva instituŃii regulate pentru fete.

Scopul principal al înfiinŃării şcolilor pentru fete a fost ca femeile să fie orientate din
frageda tinereŃe către o activitate productivă printr-un sistem de învăŃământ profesional organizat
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în instituŃii educativ-instructive. ConŃinutul procesului de învăŃământ era dominat de principiile
iluminismului, ai cărui adepŃi erau mitropolitul Stefan Stratimirović şi scriitoarea Eustahija Arsić.
Fiind un reprezentant al pedagogiei utilitariste a secolului al XIX-lea, Nestorović a militat pentru
educarea prin muncă a fetelor în cadrul instituŃiilor şcolare fără a se Ńine seama de diferenŃe
sociale sau eventuale restricŃii de breaslă.

Pentru a se asigura o activitate normală şi a se îmbunătăŃi frecvenŃa în şcolile populare, în
Voievodatului Serbiei şi Banatului Timişan are loc în anul 1849 un recensământ al şcolilor, iar în
toate comunale se iau măsuri de alfabetizare obligatorie a contribuabililor. S-a pus şi problema
unei cuprinderi mai largi a fetelor în procesul de învăŃământ. Astfel, prin decret al ministrului
instrucŃiei din 29 septembrie 1850, în cadrul Voievodatului Serbia şi Banatul Timişan se
înfiinŃează o regiune şcolară temporară.

Insistând să dezvolte învăŃământul sârbesc în totalitatea sa, patriarhul Josif Rajačić
participă în anul 1850, împreună cu episcopii mitropoliei din Karlovci, la o conferinŃă organizată
de ministrul austriac al instrucŃiei, Tuha. Cu acest prilej el vine cu propuneri menite să contribuie
la dezvoltarea învăŃământului sârbesc. Se propune ca Şcoala de ÎnvaŃători şi Seminariul Teologic
să fie renovate şi să se înfiinŃeze ”Academia ŞtiinŃelor Ortodoxe” iar o preparandie bine
organizată să se integreze într-o astfel de academie ori liceu superior; învaŃătorii să fie formaŃi în
aşa fel încât să fie în stare a preda economia agrară; şi – se mai propunea cu acelaşi prilej – ca
şcolile sârbeşti să fie renovate întrucât sunt neglijate total.

Imediat după numirea sa în funcŃia de inspector, Petar Jovanović îi instruieşte pe
învăŃători privind modalităŃile de dezvoltare a activităŃii şcolare în colaborare cu autorităŃile
politice şi comunităŃile bisericeşti. El a efectuat şi o inspecŃie a tuturor şcolilor sârbeşti. La
cererea Conducerii Statale a şcolilor din cadrul Voievodatului, Petar Jovanović prezintă la 18
septembrie 1851 un raport despre starea şcolilor de pe cuprinsul Voievodatului Serbiei.

Referindu-se la activitatea pedagogică în şcoli, Jovanović subliniază că în şcolile sârbeşti,
obiectele de învăŃământ, introduse cu 70 de ani în urmă, au rămas neschimbate şi reaminteşte că,
în acest sens, a propus Conducerii Statale a şcolilor o reformă a programului şi a planului de
învăŃământ pentru şcolile elementare sârbeşti. Având în vedere că la sate, după terminarea şcolii
elementare, tineretul şcolar se dedică exclusiv agriculturii şi creşterii vitelor, Jovanović a propus
ca agricultura şi creşterea vitelor să fie studiate ca obiecte de învăŃământ, în sensul că acei copii
care ştiu deja să scrie şi să citească, să înveŃe, în mod obligatoriu, economia, câte o jumătate de
oră, ori dimineata, ori după-amiază, netulburându-se în nici un fel educarea copiilor în spiritul
ştiinŃei creştine.

În şcolile elementare sârbeşti, duminica şi în zilele de sârbătoare înainte de liturghie, care
începea de regulă la ora 10.00, elevii exersau cântări bisericeşti. În legătură cu acest fapt, având în
vedere că în decursul săptămânii copiii învaŃă la orele de religie cântece bisericeşti, inspectorul
propunea ca înainte de liturghie, duminica şi în zilele de sărbătoare, copiilor să li se explice
Evanghelia şi Catehismul. Aceasta ar cădea în sarcina preotului ori a învăŃătorului. Pentru aceasta
s-ar putea întrebuinŃa manualul ViaŃa lui Isus Hristos, tipărit la Buda în anul 1812. Cu acelaşi
prilej s-ar explica şi evangheliile duminicale şi cele ocazionale de sărbători care ar trebui să facă
obiectul unui manual destinat şcolilor sârbeşti, pentru că – aşa cum încheia inspectorul Jovanović
raportul său – ştiinŃa despre religie este cel mai important şi cel mai folositor obiect de învăŃământ
pentru şcolile elementare sârbeşti.

La propunerea lui Jovanović se înfiinŃează în anul 1851 în cadrul Liceului Piarist  din
Timişoara, Catedra de limbă şi literatură sârbă. Profesor devine cu acest prilej Dimitrije P. Tirol.

După înŃelegerea austro-maghiară din 1867, în acest liceu, limba de predare devine limba
maghiară. Odată cu unirea Banatului cu România, limba de predare este română, situaŃia care
durează până în anul 1947, când liceul este desfiinŃat.

În propunerile sale, înaintate Ministerului InstrucŃiei din Viena, Jovanović pleda ca elevii
ortodocşi care frecventează şcolile catolice să fie liberi de marile sărbători. Despre Petar
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Jovanović trebuie spus că a fost o prezenŃă activă în viaŃa şcolară până la decesul său prematur, în
anul 1855.

În anul 1857, în funcŃia de consilier şcolar pentru şcolile ortodoxe sârbeşti este numit
Djordje Natošević (George Natoşevici). Venirea sa a marcat începutul unei mari reforme a
învăŃământului sârbesc din Imperiul Habsburgic.

După ce îşi ia postul în primire el vizitează mai multe şcoli sârbeşti în Banatul de Sud.
Despre acest fapt el înaintează la 31 martie 1858 un referat către Înalta Conducere Chesaro-
Crăiască a Voievodatului Sârb. Raportul reflectă situaŃia în şcolile elementare sârbeşti în care, în
funcŃie de strădaniile învăŃatorului şi de implicarea primăriei, există şi rezultate pe măsură. El
constată existenŃa unor mari deosebiri în nivelul de învăŃământ şi în rezultatele muncii educativ-
instructive. Acest fapt este atestat de exemple relatate în referat, exemple care se referă la şcolile
din Banatul de Timişoara.

 În încheierea raportului său despre starea şcolilor din Banat în perioada Voievodatului
Serbiei, Natošević remarcă: ”Din acest raport se vede că şi aici iau fiinŃă unele şcoli care încep să
corespundă – ceva mai mult – cerinŃelor de azi, dar, în general privind, întregul învăŃământ este
de departe sub acest nivel”.

Având în vedere această situaŃie total nefavorabilă a învăŃământului sârbesc, Natošević
întreprinde paşi energici pentru cuprinderea tot mai amplă a copiilor sârbi în şcoli primare. Astfel,
în Voievodatul Serbiei şi Banatului Timişan, în anul şcolar 1858/59 existau 182 de şcoli sârbeşti
cu 220 de învăŃători. Existau 4 şcoli normale, 2 principale, 15 de fete, 24 populare cu durata de
doi ani, 137 şcoli populare cu o singură clasă. Dintr-un număr de 14.982 băieŃi de vârstă şcolară,
10.150 frecventau şcoala, iar dintr-un număr de 12.680 de fete de vârstă şcolară erau înscrise
numai 4.170. După un singur an, numărul elevilor în Voievodat a crescut cu 2.068 şi au fost
înfiinŃate şase noi şcoli.

După desfiinŃarea Voievodatului, Natošević işi continuă reforma începută în calitate de
consilier al RegenŃei maghiare la Buda. În această funcŃie rămâne până în anul 1867, an în care se
încheie reforma şcolară. La chemarea cneazului Mihailo Obrenović, Djordje Natošević pleacă în
Serbia unde îşi continuă activitatea de reformator al învăŃământului sârbesc în calitate de referent
al Ministerului InstrucŃiei în Cnezatul Serbiei.

Pe lângă această muncă Netošević a scris şi a publicat, în timpul şederii sale la Timişoara,
două lucrări importante pentru dezvoltarea învăŃământului  în şcolile sârbeşti: Scurtă îndrumare
pentru învăŃătorii populari sârbi şi Îndrumar de predare a ştiinŃei abecedarului pentru
învăŃătorii şcolilor populare în Imperiul austriac.

EsenŃa reformei şcolilor primare sârbeşti întreprinsă de Djordje Natošević s-a reflectat în
îmbunătăŃirea bazei materiale şi introducerea ordinii în organizarea activităŃii. Se introduc metode
contemporane în predarea obiectelor Citirea şi Scrierea şi a Bazelor gramaticii. Aceste schimbări
în predarea limbii materne au pus bazele dezvoltării întregului proces de educare şi instruire a
elevilor din şcolile primare. Pe lângă acŃiunea de actualizare a obiectelor existente, de introducere
a noi obiecte de studiu cum ar fi gimnastica şi desenul, schimbări calitative în procesul de
învăŃământ au fost resimŃite şi în educaŃia intelectuală, estetică şi morală a elevilor.

Prin reforma şcolară iniŃiată de Djordje Natošević se creează o bază de formare a autorităŃii
sârbeşti centrale în frunte cu referentul şcolar, a cărui autoritate viza toate şcolile sârbeşti din
Imperiul Habsburgic.

Şcolile sârbeşti şi româneşti din Provincial erau în anul 1862 subordonate ierarhiei
bisericeşti a Mitropoliei din Karlovci şi au devenit confesionale. După despărŃirea bisericilor din
1864, şcolile româneşti au trecut în subordinea Mitropoliei din Sibiu, iar cele sârbeşti au rămas
sub conducerea Mitropoliei din Karlovci până în anul 1919. Şcolile confesionale ortodoxe sârbe,
după înŃelegerea austro-ungară din anul 1867 au funcŃionat în baza OrdonanŃei privind
Organizarea Afacerilor Bisericeşti Şcolare şi FuncŃionale a Mitropoliei Greco-Răsăritene, această
OrdonanŃă fiind o anexă a Ordinului Imperial din 1868. În anul 1872 intră în vigoare OrdonanŃa
privind Şcolile Populare Sârbeşti, care rămâne în vigoare şi în România, până în anul 1948. În
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baza acestei OrdonanŃe, şcolile confesionale ortodoxe populare sârbeşti erau conduse de Consiliul
Popular-Bisericesc, care funcŃiona în cadrul Mitropoliei la Karlovci, iar la nivelul eparhiilor
existau consilii eparhiale şi referenŃi şcolari.

OpŃiunea conducerii naŃionale sârbe pentru şcoli confesionale în Provincial era
condiŃionată de faptul că numai şcolile confesionale puteau rămâne independente, fără vreo
influenŃă a autorităŃilor maghiare. Şcolile de stat de sub ingerinŃa Guvernului maghiar erau în
slujba maghiarizării.

În lupta lor pentru păstrarea identităŃii naŃionale, în condiŃiile unei mari  presiuni a
autorităŃilor maghiare, sârbii au acordat o atenŃie aparte învăŃământului. Se cerea păstrarea
şcolilor existente şi restituirea şcolilor popular-confesionale, se insista ca toate şcolile să fie
popular-confesionale, acestea aflându-se sub supravegherea unor pedagogi  calificaŃi. Se cerea o
autoconducere totală a tuturor bunurilor popular-bisericeşti ca o formă legală  a caracterului de
autonomie a poporului sârb. Se cerea democratizarea instituŃiilor autonome, lărgirea ingerinŃelor
şi independenŃa în acŃiunea Soborului Ppopular-Bisericesc. O cerinŃă aparte era recunoaşterea
drapelului naŃional cu stema Mitropoliei. Este, de asemenea, demnă de remarcat şi cerinŃa ca
limba sârba şi alfabetul chirilic să fie limba exclusivă, adică limba oficială în administraŃia
autonomă.

Toate aceste cerinŃe au fost respinse de către Guvernul maghiar considerându-le un atac la
integritatea naŃionalităŃii maghiare. Aceste fapte adânceau şi mai mult conflictul existent între
naŃiunea la putere şi naŃiunile exploatate. Venise timpul unor confruntări naŃionale din ce în ce
mai acute, ceea ce s-a reflectat în mod deosebit în domeniul învăŃământului. Aşa, de pildă, în anul
1907 intră în vigoare Legea Şcolilor, prin care şi învăŃătorii şi copiii erau obligaŃi ca în răstimp de
patru ani să înveŃe limba maghiară. Pentru aceasta, şcolile necontrolate de stat au primit ajutor de
stat, ceea ce a deschis larg porŃile pentru un amestec direct al guvernului în învăŃământului
sârbesc.

Şcolile din perimetrul GraniŃei Militare au avut o altfel de evoluŃie. Ordinele şcolare
valabile pentru Banatul Provincial nu se referau şi la GraniŃa Militară, aici fiind în vigoare
ordinele date de Consiliul de Război al Coroanei.

În perimetrul GraniŃei Militare, şcolile au început să funcŃioneze în anul 1776. Atunci a
hotărât Consiliul de Război al Coroanei să fie deschise şcoli primare în toate localităŃile unde
existau preoŃi. Pentru aceste şcoli erau numiŃi învăŃători care aveau ca sarcină ca procesul de
învăŃământ să fie adus la acelaşi numitor cu cel din Ńările austriece. În perimetrul GraniŃei Militare
existau şi şcoli cu limba de predare sârba. Aveau, asemenea şcolilor populare (săteşti) două clase,
iar obiecte de studiu erau: religia, scrierea, citirea şi aritmetica.

Şcolile din perimetrul GraniŃei Militare s-au aflat, până în anul 1872, sub jurisdicŃia
Consiliului de Război al Coroanei, adică al Vienei, iar din 1872 şi până în anul 1918 – sub
jurisdicŃia Ministerului de InstrucŃie al Ungariei.

Imediat după desfiinŃarea GraniŃei Militare în anul 1871 Ministerul de InstrucŃie al
Ungariei a emis un ordin prin care ”fiecare şcoală populară înfiinŃată ori finanŃată până atunci din
resursele bugetare grănicereşti ori  ale conducerii comunale” devine instituŃie şcolară comunală în
care se instruieşte ”tot tineretul şcolar fără deosebire de apartenenŃă religioasă”. Acest fapt a
generat nemulŃumiri şi proteste din partea foştilor grăniceri. Pentru a se aplana nemulŃumirile
cauzate de reorganizarea învăŃământului în fosta GraniŃă Mmilitară, printr-o ordonanŃă dată în
anul 1877 se stabileşte ca învăŃământul în aceste şcoli să se desfăşoare, în principiu, în limba
maternă a elevilor. În acelaşi timp se subliniază că alături de învăŃământul în limba maternă
trebuie acordată o atenŃie specială învăŃării limbii oficiale a statului, a limbii maghiare. Printre
sârbi, acest fapt a generat nemulŃumiri şi mai mari, mai ales că s-au făcut presiuni asupra
învăŃătorilor să acorde prioritate învăŃării limbii maghiare, ca limbă oficială de stat.

În ajunul Primului Război Mondial, pe teritoriul României de azi au existat 53 de şcoli
elementare sârbeşti, din care 41 erau confesionale şi 12 de stat.
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CULTURA ÎNTRE SECOLELE XVIII-XX

Pe teritoriul de azi al României s-au născut şi au creat multe personalităŃi ale slovei scrise
sârbeşti. Unii dintre creatorii din Ńările sârbeşti au vieŃuit şi au creat în Ńările româneşti. Ei au lăsat
în urma lor opere de o importanŃă capitală pentru literatura sârbă, pentru patrimoniul cultural
general.

ðorñe Branković (George Brankovici), născut în anul 1645 la Ineu, pe Crişul Alb, despot
sârb, conte al Sfântului Imperiu Roman, diplomat şi istoric – a marcat prin opera sa o epocă a
istoriei sârbeşti în a doua jumătate a veacului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea.

Branković este creatorul Memorandumului transmis în anul 1688 împăratului Leopold I.
Aici îşi exprimă propunerea privitoare la reînnoirea ÎmpărăŃiei Sârbeşti, în fruntea căreia s-ar afla
el însuşi, în calitate de urmaş al  gloriosului neam al despoŃilor Branković. Curtea de la Viena a
acceptat acest Memorandum pentru că vedea în persoana lui Branković o personalitate care va
aduna poporul sârb şi il va purta, sub conducerea Austriei, în luptă împotriva Imperiului Otoman.
Dar din cauza intenŃiei  făŃişe de a reface  ÎmpărăŃia Sârbă pe un teritoriu pe care Austria îl
considera al său, Branković este arestat şi întemniŃat, mai întâi la Viena şi apoi la Cheb (vestul
Cehiei), unde a şi murit, în anul 1711.

Pe lângă o susŃinută activitate politică în vremea adoptării privilegiilor, Branković şi-a
scris, în detenŃie fiind, opera sa capitală Slavjanoserbske  hronike (Cronicile slavo-sârbe).

Cu această lucrare începe de fapt o nouă epocă a istoriografiei sârbeşti. ApariŃia acestei
opere istoriografice atotcuprinzătoare a fost impusă de lupta poporului sârb pentru păstrarea
identităŃii sale în condiŃiile vieŃuirii într-un mediu total diferit de cel existent în Turcia.

În cele peste 2500 de pagini (cinci volume), Branković a cuprins şi trecutul BizanŃului, al
Valahiei, Moldovei, Ungariei şi Turciei. Această operă de seamă a istoriografiei sârbeşti a fost
transcrisă de multe ori, însă de publicat nu a fost publicată niciodată integral; a fost tipărită numai
fragmentar.

Primul volum se referă la Ńara de origine a slavilor, migraŃiile lor şi creştinarea lor. Autorul
a folosit mai cu seamă izvoarele istoricului polonez din veacul al XV-lea Martin Kromer, cel
cunoscut ca având o atitudine critică faŃă de originea slavilor. Branković l-a mai folosit, de
asemenea, în parte, şi pe Mavro Orbini. Izvorul de bază al celui de al doilea volum este Mavro
Orbini, mai ales în capitolele care se referă la Stefan Nemanja. Tratând perioada domniei lui
Stefan Prvovenčani (în volumul III), Branković foloseşte Cronicile arhidiaconului Toma, scrierile
arhiepiscopului sârb Danilo, autor al cronicii VieŃile Regilor şi Arhiepiscopilor Sârbi, dar şi
lucrarea lui Orbini Regatul Slavilor, din anul 1601. De la Orbini, Branković preia descrierile
somptuoase privindu-l pe Ńarul Dušan, date despre amurgul statului dinastiei Nemanjić, despre
cneazul Lazar a cărui măreŃie,  pe Câmpia Mierlei, din 1389, a reuşit, totuşi, ”s-o redea în toată
frumuseŃea ei obosită şi emoŃionantă”. Întregul text al volumului al patrulea este orientat spre
demonstrarea propriei sale origini, în neamul despoŃilor şi al stăpânitorilor. De cei din neamul
Branković se leagă voievozii români din familiile Basarab şi Cantacuzino. În această parte, un loc
distinct îl ocupă Cronica Scurtă (Cronica Românească) scrisă în limba română. Pentru aceasta,
Branković s-a folosit de biblioteca lui Constantin Cantacuzino, care a studiat în Italia. În ultimul,
cel de al cincelea volum, Branković vorbeşte într-un stil memorialistic despre personalităŃile şi
evenimentele timpului său, oprind însemnările la anul 1705.

Scriindu-şi Cronicile Slavo-Sârbe, ðorñe Branković dorea să-i prezinte pe sârbi ca un
popor care, atunci când s-a strămutat în spaŃiul panonic, cu ocazia Marii MigraŃii din 1690, şi-a
adus aici şi trecutul său glorios, reprezentat de conducători, dinastii, sfinŃi şi mai presus de orice,
de o cultură bogat dezvoltată în sânul Bisericii Ortodoxe Sârbe. El s-a străduit să dezvăluie CurŃii
de la Viena şi nobilimii maghiare legitimitatea unui stat sârb, care ar fi moştenitorul fostei
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împărăŃii, aceasta cu scopul de a-şi demonstra propria descendenŃă din despoŃii sârbi, ceea ce i-ar
fi dat dreptul de a se instala în fruntea poporului sârb.

Cronicile Slavo-Sârbe ale lui Branković au dat un impuls important dezvoltării
istoriografiei sârbeşti, influenŃând conştiinŃa clasei burgheze în formare.

Datorită luptei sale statornice pentru păstrarea identităŃii poporului său,  realizată prin
activitatea publică şi prin scrieri istoriografice, Branković se bucura de o popularitate unanimă
printre sârbi. În toiul luptelor aprige pentru păstrarea privilegiilor, patriarhul Arsenije al IV-lea
Jovanović Šakabenta organizează, în anul 1743, aducerea moaştelor lui Branković de la Cheb la
Krušedol, în Serbia. Aici se odihneşte întru Domnul, alături de ultimii despoŃi sârbi, cei din
neamul Branković.

Dositej Obradović, scriitor, filosof, pedagog (şi luminator al poporului), cea mai
importantă personalitate a raŃionalismului sârb, este născut în anul 1739 (numele de botez fiindu-i
Dimitrije), în orăşelul Ciacova, într-o familie de meşteşugari-târgoveŃi. Lumea copilăriei sale era
situată între Ciacova şi Sânmartinul Sârbesc, localitatea natală a mamei sale, Kruna Paunkić.
Amintându-şi de anii copilăriei, Dositej notează în scrierile sale memorialistice ViaŃa şi
Întâmplările: “M ă cutremur la aflarea veştilor că există munŃi mai înalŃi şi mai mari decât este
movila de lângă Sânmartin”.

Copilăria lui Dimitrije Obradović a lăsat urme asupra întregii sale vieŃi. A rămas orfan de
tată din fragedă copilărie (tatăl se numea ðurñe). Mama sa, Kruna, se mută la Sânmartin
împreună cu cei trei fii şi cu o fiică. Aici se recăsătoreşte, însă în curând moare. Unica fiică,
Julka, nu a trăit mult timp după moartea mamei. Întorcându-se la Ciacova, Dimitrije locuieşte un
timp la unchiul său, Grujica (GruiŃa ) ca în curând să-l înfieze un alt unchi, Nikola Parčanin
(Nicola Parcianin). Acesta, neavând copii, dorea să şi-l aibă de fiu pe Dimitrije ”poate la
bătrâneŃe ar avea de la el ceea ce ar fi avut de la propriul său fiu”. Însă Dimitrije a avut parte de o
altă soartă.

Datorită mediului în care a trăit, din fragedă pruncie a învăŃat limba română. Observând la
Dimitrije o inclinaŃie spre citire şi cugetare, învăŃătorul îi oferă primele cărŃi – Psaltirea şi
Catehismul. După ce le-a citit, însetat de cunoştinŃe şi de lectură, Dimitrije a început să se abată
tot mai des pe la biserică şi aici, în altar, citea tot ce îi cădea în mână. Citea, cum spune Milan ð.
Mili čević în cartea sa Pomelnicul Sârbilor Celebri, “cu atâta sete şi atât de conştiincios, că le
putea explica şi altora cu plăcere şi cu claritate”. Citirea cărŃilor l-a fascinat într-o asemenea
măsură încât s-a ivit dorinŃa “de a se îndepărta de această lume pacătoasă şi acolo, postind şi în
rugăciuni, să-şi petreacă viaŃa”.

Pe atunci ajunge la Ciacova, adunând ajutoare pentru biserici, un călugăr de la mănăstirea
Dečani, din sudul Serbiei. Cunoscându-l şi înŃelegându-se bine cu el, Dimitrije se hotărăşte să
plece în Serbia. Au ajuns, însă, doar la mănăstirea Sângeorge, aflată în apropiere. Aici îi găseşte
unchiul lui Dimitrije, care “îl ocărăşte şi îl ameninŃă cu intervenŃia autorităŃilor, aşa că sărmanul
duhovnic abia scapă de acest necaz”.

La scurt timp după aceasta, unchiul îl duce pe Dimitrije la Timişoara, unde îl dă ca ucenic
la un plăpumar. Dar micuŃul nu arăta nici un dram de interes faŃă de această meserie. În lucrarea
memoralistică menŃionată, el precizează că la acest meseriaş a rămas un an de zile ”tot umblând
pe la târguri şi invăŃând a coase, dar nimic din acestea nu-mi era drag, nici că îmi era la
îndemână”. Meşterul a înŃeles acest lucru şi ”mi-a dat nişte registre vechi de mai mulŃi ani, să
copiez, ceea ce făceam cu drag, numai să nu cos şi să nu aranjez marfa, ceea ce nu îmi era în
fire”.

A fost ucenic în Timişoara-Cetate, în casa lui Jovan Mucul, unde se afla prăvălia
meşterului său. Acest Jovan Mucul era primar al Timişoarei şi în casa lui veneau mulŃi oameni de
vază, printre care şi episcopul Georgije Popović, arhimandritul mănăstirii Bezdin, Dionisije, apoi
alŃi cetăŃeni de vază din familiile Kalinović, Malenica, Janja Grecul etc.
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După un an şi jumătate de şedere la Timişoara, undeva, prin vecini veni ”un flăcău din
Srem, Todor, care povestea cu însufleŃire despre mănăstirile de pe Fruška Gora şi despre
frumuseŃile acestui Ńinut. ÎnŃelegându-se cu camaradul său, Nika Putnik, iată-i pe Nika şi pe
Dimitrije, în anul 1757 în drum spre mănăstirea Hopovo, lângă localitatea Irig. În drum spre
Hopovo Dimitrije trecu şi pe lângă Sânmartin. Acest episod este descris cu cele mai duioase
cuvinte din întreaga sa creaŃie: ”Rămâi cu Domnul – abia am îngânat plângând – pământ sfânt al
sufletului meu unde acum odihnesc oasele mamei mele şi ale Iulei, dulcei mele surori... Inima îmi
bătea în piept, de mi se părea că îmi voi da ultima suflare... Acum trec poate pentru ultima oară pe
lângă locul binecuvântat. Şi îl las în vecii vecilor şi în el osemintele mamei mele dragi, celei ce
m-a născut şi osemintele unicei mele surori...”. Iar trista sa mărturisire o încheie: ”Aş fi zăcut aici
mai îndelung de nu s-ar fi adunat nişte oieri în juru-mi, încercând să mă potolească, neputându-şi
însă, nici ei, opri lacrimile”. MulŃi ani mai târziu, spre finele vieŃii, amintindu-şi de Ńinutul natal,
Dositej notează: ”Mai mult mi-ar plăcea să fiu la Sânmartin sau Voiteni un preot sărac, dar cu
minte luminată şi conştiinŃă curată, decât la Belgrad să fiu mitropolit, cu minte întunecată şi
conştiinŃă neliniştită”.

Sânmartinul a rămas o veşnică prezenŃă în inima lui Dositej, ”însoŃindu-l” în toate
călătoriile sale prin lume, mult mai mult decât Ciacova sa natală. Scriitorul sârb din România,
născut la Sânmartin, Stevan Bugarski, referindu-se la aceste legături subliniază în cartea sa: Prin
Sânmortinu în SpaŃiu şi Timp:  ”De Ciacova îl legau diverse obligaŃii: învăŃatul, mersul la şcoală
şi la biserică şi multe neplăceri – bătăi din cauza şcolii greceşti , certuri cu fraŃii mai mari. La
Sâninartin, Dositej venea în vacanŃă şi cu ocazia diferitelor sărbatori. Aici îl întâmpina
întotdeauna o atmosferă patriarhală, mulŃi membri ai familiei, aici se deda,  împreună cu copiii
satului, la diverse năzdrăvănii. De aceea venea la Sânmartin şi l-a păstrat ca pe o amintire
duioasă, intimă, caldă”.

Intrând la Hopovo, a fost primit de egumenul Teodor Milutinović. În acelaşi an s-a
călugarit, fiind numit Dositej. În rangul de diacon a fost hirotonisit de către mitropolitul Pavle
Nenadović.

ViaŃa în mănăstire a fost pentru Dositej o perioadă de maturizare intelectuală. Setea de
cunoaştere l-a îndemnat spre lectură. În această intreprindere l-a ajutat cu multă tragere de inimă
însuşi egumenul Teodor, împreună cu care Dositej peregrinează prin Srem, Bačka şi Slavonija. La
Karlovci îl cunoaşte pe Jovan Rajić, întors aici după studii făcute la Academia Duhovnicească de
la Kiev.

Citind cu nesaŃ  şi meditând, energia orientată spre modul de viaŃă al pustnicilor, ”se
transformă într-o dorinŃă de a acumula cunoştinŃe şi această nouă dorinŃă îl chema în lume,
oriunde ar putea învăŃa câte ceva.”

În acelaşi timp cu el, la Hopovo se afla un diac originar din CroaŃia, un anume Atanasije,
care se pregătea să plece acasă. Şi au plecat împreună la Zagreb, unde Dositej avea intenŃia să
frecventeze şcoala teologică. În anul 1760, Dositej se prezintă la stareŃul Şcolii Teologice la
Zagreb şi este primit frumos.

Acesta îi facilită frecventarea cursurilor şcolare, unde avea asigurată şi locuinŃă şi hrană,
însă cu o singură condiŃie – să treacă la catolicism. Care a fost reacŃia lui Dositej ne spune Milan
ð. Mili čević: ”Auzind care ar fi preŃul putinŃei de a învăŃa, Dositej fugi ca ars”.

La Zagreb a rămas până în primăvara anului 1761. De aici se duce la Plaška, la episcopul
Danilo Jakšić ( Danilo Iacşici). Acesta îl îndrumă să meargă în DalmaŃia, în Kninsko Polje, la
Plavno, pentru ”a fi câŃiva ani învăŃător”. Cunoscând viaŃa poporului şi cunoscându-i pe copii,
Dositej rămâne aici trei ani de zile.

În căutările sale de noi cunoştinŃe, Dositej se îndreaptă spre Constantinopole, însă şi-a
întrerupt călătoria la Boka Kotorska unde, bolnav fiind, rămâne la mănăstirea Stanjević
(Stanievici), la Maine pe lângă Budva. Aici este avansat în demnitatea de ieromonah de către
mitropolitul Muntenegrului Vasilije Petrović.
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De aici, Dositej se întoarce în DalmaŃia şi rămâne ca învăŃător la Golubić şi Orlić, în
Kosovo dalmaŃian. Aici traduce şi adaptează, într-o limbă accesibilă, un florilegiu din învăŃăturile
lui Ioan Gură-de-Aur; sentineŃele şi maximele sunt ordonate alfabetic şi vor fi cunoscute larg sub
denumirea de Bucvariul lui Dositej. (Žica)

Însănătoşindu-se, porneşte spre Grecia. Ajunge mai întâi în insula Korfu şi de aici la
Moreea (Peloponez). În căutarea unui anumit învăŃător, Eugenije (Evghenie), ajunge pe Muntele
Sfânt, apoi la mănăstirea Hilandar, unde rămâne în decursul toamnei şi al iernii. În primăvară
ajunge la Smirna şi învaŃă la celebra şcoală a lui Jerotej Dendrino. În această ”grădină a desfătării
spirituale” Dositej rămâne mai mult de doi ani audiind cursurile acestui ”nou Socrate divin al
Greciei”. În acest oraş de pe Ńărmul Mării Egee Dositej işi însuşeşte greaca clasică şi neogreaca,
dar îşi însuşeşte şi versiunea greacă a iluminismului şi a ideilor reformatoare.

Acumulând ”toată instrucŃia şcolară care se putea obŃine în lumea ortodoxă” pleacă
împreună cu un coleg de şcoală, Maksim, spre Janina, oraşul de baştină al colegului său. În drum
spre acest oraş din Epir, albanezii din Girokastra îi invită la Hormovite unde rămân un an dc zile.
Aici Dositej, în postura de învăŃător, învaŃă el însuşi limba albaneză. De aici – via VeneŃia –
ajunge din nou în DalmaŃia, unde elaborează o nouă versiune a scrierii Ižica, scriindu-şi şi
Hristoitija dar şi lucrarea Cununa Alfabetului. Studiind texte slave, greceşti şi latine, Dositej Ńine
prelegeri la mănăstirile Krupa, Krka şi Dragović, rămânând ca predicator la Skradin.

După doi ani de zile pleacă la Viena, unde rămâne cinci ani de zile. Se întreŃine din
meditaŃii la limba greacă şi învaŃă, totodată, franceza, germana şi latina. Trâind în acest oraş a
făcut cunoştinŃă cu Konstantin Philippidi şi Atanasije Sekereš, promotori ai reformelor
împărătesei Maria Terezia şi ai împăratului Frantz Josif în rândul populaŃiei ortodoxe din Impe-
riul Habsburgic.

În calitate de învăŃător al unei rude a generalului Mikašinović trăieşte o scurtă perioadă de
timp în Slavonija, pentru ca în anul 1776 să plece în Slovacia, în orăşelul Modra, pentru a medita
un nepot al mitropolitului Vikentije Jovanović Vidak. În liceul din acest oraş audiază prelegerile
lui Banmeister. Poposind pentru o vreme la Karlovci, la mitropolitul Vikentije Jovanovici Vidak,
Dositej purcede iar la drum plecând la Bratislava unde, în cadrul Liceului Evanghelic din oraş,
cunoaşte ideile raŃionaliştilor. În acest oraş slovac işi face mulŃi prieteni, deoarece în vremea
aceea, slovacii îi simpatizau pe sârbi. Aici cunoaşte şi ideile reformelor cultural-educative şi
sociale ale împărătesei Maria Terezia.

Încă la Karlovci fiind, Dositej se hotărăşte să-şi viziteze Ńinutul natal pentru a putea ”vizita
rudele mele, a mă prosterna la mormintele părinŃilor mei şi a săruta pentru mine sfântul pământ în
care odihnesc oasele lor”. Despre această vizită el notează: ”Şi îngenunchez pe acel cinstit
pământ, îl sărut şi-l înrourez cu lacrimi”.

La chemarea familiilor de comercianŃi sârbi să fie institutorul copiilor lor, Dositej se află în
anul 1779 la Trieste. Aici se împrieteneşte cu Haralampije Mavrula, paroh al bisericii sârbeşti ce
poartă hramul Sfântului Spiridon. De aici, însoŃit de arhimandritul rus Varlaam vizitează în anul
1781 oraşele italiene: VeneŃia, Ferara, Bologna, FlorenŃa, Pisa. Din Livorno se îndreaptă spre
insula grecească Chios unde rămâne un an de zile ca institutor de limbă italiană în şcoala lui
Nikolas Argentios şi apoi pleacă la Constantinopole.

Nu rămâne, însă, mult timp la Constantinopol, deoarece în oraş izbucnise ciuma. Vine pe
Marea Neagră şi pe Dunăre, la GalaŃi, iar de aici – la Focşani unde este găzduit de familia
nobiliară Balş. Curând îl aflăm la Iaşi – iarăşi ca institutor al rudelor mitropolitului. Ceva mai
târziu vine la Roman ca oaspete al episcopului din acest oraş. Din Moldova – iată-l din nou la
drum – spre Europa apuseană.

În anul 1782 este la Halle. Aici dezbracă pentru totdeauna mantia preoŃească. Acum scrie
celebra Scrisoare către Amabilul Haralampije din Trieste în care, de fapt, îşi expune programul
activităŃii sale de iluminist. Tot aici scrie şi un alt text intitulat Cuvânt de ÎnvăŃătură. La
Universitatea din acest oraş audiază cursul lui Johann Eberhardt. Tot la Universitatea din Halle
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audiază şi prelegerile lui Born. Aici, de fapt, aprofundează sensul raŃionalismului iluminist,
luându-l drept bază a doctrinei sale.

Dorind să-şi tipărească operele, Dositej pleacă la Leipzig. Aici apar Sfaturile RaŃiunii
Sănătoase şi ViaŃa şi Întâmplările.

În dorinŃa de a cunoaşte şi mai bine oamenii şi Ńările, să-şi imbogăŃească cunoştinŃele,
Dositej călătoreşte prin Germania şi FranŃa. A vizitat Frankfurt, Strasbourg, Nancy, Metz. De aici
pleacă la Paris, unde rămâne trei săptămâni. La plecare notează: ”Ce greu mi-a fost să plec din
Paris! Dar ce-i de făcut? Nevoia e mai tare ca fierul. Ce cărŃi minunate aş fi putut cumpăra aici!”.

Din Paris, Dositej pleacă la Londra. Aici îi donează directorului Muzeului britanic trei din
cărŃile sale menŃionând: ”Acestea sunt primele cărŃi tipărite în limba sârbă”. Acesta îi acordă o
diplomă de mulŃumire. De altfel, Dositej este primul sârb căruia i se ”amenajează” la Londra o
placă comemorativă cu următorul text: ”Aici a trăit în anul 1784 Dositej Obradović, eminent om
de litere sârb, cel dintâi ministru al instrucŃiei în Serbia”.

Încununat de glorie, denumit adesea “un Socrate sârb”, Dositej pleacă în Rusia, la invitaŃia
generalului rus Simeon Zorić, sârb de origine. Aici, pe domeniul lui Zorić, la Šklov, obŃine un
ajutor material care îi permite ca, după revenirea la Leipzig în anii 1788 şi 1789 să-şi tipărească
Fabulele şi ViaŃa şi Întâmplările (partea a doua).

La vestea căderii Belgradului, în războiul austro-turc, Dositej scrie în 1792 Cântare pentru
Izbăvirea Serbiei. În anul imediat următor tipăreşte la Viena o disertaŃie pe teme estetice şi de
teorie a literaturii, intitulată Culegere de Diverse Lucrări Moraliceşti spre FolosinŃă şi Desfătare.

În anul 1802 revine la Trieste, la chemarea Coloniei Comerciale Sârbeşti. Aici,
comercianŃii îi asigură o dotă de două mii de forinŃi pentru a-şi scrie şi tipări operele. Locuind în
casa lui Drago Teodorović (originar din HerŃegovina), Dositej rămâne la Trieste patru ani de zile.
Aceasta e cea mai fericită perioadă din viaŃa sa. În acest timp, tipăreşte, în anul 1803, la VeneŃia,
lucrările sale intitulate Etica şi Filosofia Moralicească. Aici discută cu Pavle Solarić (Pavle
Salarici), filosof şi iluminist sârb, ca ”undeva printre sârbi” să deschidă o tipografie.

ViaŃa lui Dositej, ca şi viaŃa poporului sârb în general, se schimbă radical odată cu
izbucnirea Primei Rrăscoale Sârbeşti în anul 1804. De cum i-au parvenit primele ştiri despre
răscoală, Dositej organizează strângerea de ajutoare pentru răsculaŃi. Personal contribie cu 400 de
forinŃi. Acestea sunt zilele când scrie celebra Cântare la InsurecŃia Sârbilor.

La scurt timp, Dositej hotărăşte să se întoarcă în ”Ńara strămoşilor”. Această hotărâre o
comunică şi nepotului său Grigorije, reformator al învăŃământului din Banat. Trebuie remarcat şi
faptul că în prealabil Dositej a fost invitat să-şi pună forŃele sale spirituale în slujba poporului de
către Grigorije Trlajić (Grigorie Trlaici), un admirator şi discipol al său, profesor la Universitatea
din Petrograd. Şi mitropolitul Stratimirović îl invită printr-o scrisoare pe care i-o trimite la
Trieste, să meargă în Serbia şi să se dedice propăşirii insurecŃiei.

După ocuparea de către francezi a oraşului Trieste, în anul 1806, Dositej pleacă în Srem
stabilindu-se la Karlovac şi la mănăstirea Krušedol. De aici vizitează mai multe mănăstiri şi sate,
fiind permanent în legătură cu mitropolitul Stratimirović şi răsculaŃii. În acelaşi an el vine
icognito la Smederevo unde se întâlneşte cu Karadjordje şi capii răscoalei, discutând despre
misiunea lui Petar Ičko legată de tratativele cu Poarta, la Constantinopol.

La ordinul Consiliului Dirigent pleacă la Bucureşti pentru a pune de acord acŃiunile sârbilor
cu cele întreprinse de comandamentul rusesc. La sfârşitul misiunii sale generalul Miheljion îi
înmănează Crucea de Aur cu care l-a decorat Ńarul Rusiei. Atunci îi apare la Petrograd Cântare
pentru Izbăvirea Serbiei.

Din ianuarie 1807, Dositej se afla la Zemun aşteptând să primească paşaport pentru Serbia.
În acest timp el vizitează satele din Fruška Gora. La mănăstirea Hopovo se organizează în cinstea
sa o sărbătoare şi este dezvelită o placă de marmoră cu acest prilej.

În luna august Dositej merge la Belgrad unde este, la început, institutor al fiului lui
Karadjordje, Aleksa. Lucrează apoi, împreună cu Mladen Milovanović, preşedinte al Consiliului
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Dirigent, şi cu Konstantin Rodofinikin, deputat rus, la redactarea legii de bază privind organizarea
noului stat sârbesc.

În anul 1808 devine director al tuturor şcolilor din Serbia. În acelaşi an inaugurează Şcoala
superioară la Belgrad. La festivitatea prilejuită cu această ocazie el subliniază că, după robia
turcească ”trebuie să ne îngrijim să ne salvăm sufletul nostru din robia spirituală, adică de
neştiinŃă şi orbirea minŃii”. Doi ani mai târziu, deschide şi Şcoala Teologică, pentru ca apoi, la
ordinul Consiliului Dirigent, să plece din nou la Bucureşti, pentru a cere comandamentului
armatei ruseşti ajutor pentru răsculaŃii sârbi. Se întoarce la Belgrad la începutul anului 1811, iar la
numai câteva zile după  întoarcerea sa, din ordinul comandamentului armatei ruso-moldave, din
Craiova porneşte spre Serbia un batalion de infanterişti, primit în mod festiv la Belgrad.

Karadjordje îl numeşte în 1811 pe Dositej ministru al instrucŃiei în Serbia eliberată.  În
diploma de numire se specifică: ”Strădaniile Dumneavoastră închinate patriei, stăruinŃele
demonstrate din belşug şi tuturor nouă cunoscute înaltele Dumneavoastră cunoştinŃe mi-au atras
atenŃia mie şi întregului popor, iar toate cele amintite au generat recunoştinŃa noastră. Ca semn al
acestei recunoaşteri şi pentru a Vă distinge şi răsplăti, Vă numim în unanimitate membru al
Consiliului şi ministru al instrucŃiei poporului”. Semnătura glăsuia: ”Conducător suprem al
poporului sârb Georgije Petrović”.

La scurt timp după aceasta, Dositej a decedat în urma unei pneumonii. RămăşiŃele sale
odihnesc la intrarea în Catedrala Ortodoxă Sârbă din Belgrad. La aflarea ştirii privind decesul lui
Dositej, Jernej Kopitar (Iernei Kopitar) notează: ”Printre sârbi el era cel dintâi care prin scrierile
sale a înlocuit limba slavă veche, moartă, cu graiul nou al Ńăranilor săi.”

Nici pe patul morŃii Dositej, nu şi-a uitat nici mama, nici Sânmartinul său natal. A lăsat 200
de ducaŃi pentru construirea Şcolii Krunei la Sânmartin.

Sava Tekelija, născut în anul 1761 la Arad, descendent al uneia din cele mai renumite
familii nobiliar al cărei întemeietor a fost Jovan, primul comandant al GraniŃei din Valea
Mureşului, ctitor al vestitei cetăŃi şi al Bisericii lui Tekelija.

În vremea când s-a născut şi a copilărit Sava Tekelija, pentru sârbi Aradul era un oraş al
amintirilor despre ”bunele vremuri din trecut”. Cu un deceniu înaintea naşterii lui Sava, GraniŃa
Văii Mureşului fusese demobilizată, iar grănicerii legendari s-au strămuutat în Rusia ori în
perimetrul GraniŃei bănăŃene.  Cei puŃini la număr rămaşi, continuau să trăiască în oraşul devenit
capitală de judeŃ. Cei din neamul Tekelija au rămas, în pofida migrării, familia de frunte a
nobilimii sârbeşti din oraşul de pe Mureş.

Sava Tekelija a crescut într-o atmosferă care amintea măreŃia familiei sale. La Arad, oraşul
lui Tekelija, existau Biserica lui Tekelija, ŞanŃul lui Tekelija, Cerdacul lui Tekelija. La şase ani
Sava a început să frecventeze şcoala primară sârbă, unde în doi ani de zile ”a învăŃat Psaltirea
până la jumătate”. În anii următori este elev al şcolii latine iar în anul 1775 este trimis de părinŃi
la Buda  ”unde audiază poezia”. Bolnav fiind, după doi ani de zile se întoarce acasă unde rămâne
un an de zile şi ”audiază retorica”. La însănătoşire, în anul 1778, se întoarce la Buda şi audiază
fizica. În paralel studiază geometria şi desenul.

Împotriva voinŃei sale, dar la insistenŃa părinŃilor, în anul 1780 pleacă la Viena pentru a
studia ştiinŃele militare. Nereuşind să se înscrie, a audiat în cadrul UniversităŃii prelegeri de drept
(penal, canonic, natural şi general) şi a învăŃat limbi (franceza, spaniola şi engleza). Concomitent,
învăŃa să cânte la flaut.

În anul 1782 vine la Buda şi se înscrie la Facultatea de drept, absolvindu-o după trei ani de
zile. În anul 1786 îşi apără teza de doctorat devenind primul sârb doctor în ştiinŃe juridice. Îşi
tipăreşte teza de doctorat la Pesta, sub titlul DisertaŃie Juridică privind Cauza şi Scopul Statului
din Punctul de Vedere al ŞtiinŃei Juridice Generale.

Convins că a sosit un moment prielnic pentru a face carieră în Rusia, unde se îndreptau în
acele timpuri mulŃi sârbi, în anul 1787 Sava Tekelija pleacă la unchiul său Petar care făcuse o
strălucită carieră militară, aducând şi lucrarea de doctorat, dedicată unchiului, având tipărită
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fotografia acestuia pe pagina de gardă a lucrării. Toate acestea trebuiau să-i deschidă drumul unei
avansări în Imperiul Rus.

Dar nu a rămas mult în Rusia. Dezamăgit, se întoarce acasă. Explicând cauzele care au dus
la această hotărâre surprinzătoare a tânărului doctor în drept, istoricul Aleksandar Forišković scrie
în postfaŃa cărŃii  Sava Tekelija: Descrierea VieŃii Mele: “ Doctorul în drept, spilcuit şi tobă de
carte, având maniere de gentleman, s-a pomenit faŃă în faŃă cu un om, a cărui existenŃă s-a bazat
pe tăişul săbiei.” Conform mărturisirilor lui Sava Tekelija, întâlnirea lor a fost o adevărată
deziluzie pe plan sentimental a amândurora: unchiul se aştepta să vadă un adevărat urmaş al
grănicerilor de pe Valea Mureşului, iar nepotul – un comandant spilcuit, de rang înalt, pregătit
să-i fie călăuza lui, viitorului moştenitor, o călăuză spre reuşita în viaŃă, carieră, bogăŃie şi respon-
sabilitate. Nimic din toate acestea nu s-a realizat.

La revenirea în Arad, Sava Tekelija este numit subnotar al judeŃului Cenad. În acelaşi an, ia
parte la Soborul de la Timişoara, unde, în pofida poziŃiei majorităŃii deputaŃilor, susŃine părerea că
sârbii trebuie să obŃină aceleaşi drepturi ca şi ceilalŃi cetăŃeni ai Ungariei. Propunerea sa nu a fost
acceptată. Expunerea Ńinută la Congresul de la Timişoara, Sava Tekelija, şi-a tipărit-o la Pesta,
sub titlul: Cuvântare pe care Sava Tekelija a Ńinut-o în calitate de deputat la Soborul Popular
Iliric de la Timişoara, la 9 septembrie 1790, compusă în dialect naŃional.

În anii nouăzeci ai secolului al XIX-lea, Sava Tekelija desfăşoară o activitate intensă.
Astfel, în anul 1792 participă la lucrările Adunării Maghiare de la Požun (Bratislava) în calitate
de deputat al judeŃului.

Din cauza poziŃiilor sale, la Congresul de la Timişoara vine în contradicŃie cu ierarhia
ortodoxă şi nu este acceptat ca secretar în cadrul Cancelariei Ilirice a CurŃii recent înfiinŃată. Însă
Cancelaria Ilirică a CurŃii este desfiinŃată, îndatoririle acesteia urmând să le îndeplinească – la
Viena – Cancelaria Maghiară a CurŃii, unde timp de şase ani a lucrat ca secretar Sava Tekelija.

Fire temperamentală nerăbdătoare şi suspicioasă, Sava Tkelija nu putea să se integreze în
mecanismul complicat al birocraŃiei austriece. Având în vedere originea şi înalta sa calificare, el
se vede pe sine însăşi în rolul de ocrotitor al intereselor generale ale poporului sârb în Imperiul
Habsburgic. Nerealizându-şi ambiŃiile, dezamăgit de neînŃelegerea CurŃii care a tot refuzat să-l
avanseze, în anul 1798, el îşi dă demisia din serviciul de stat şi revine la Arad, unde rămâne până
la sfârşitul vieŃii ale..

Despre perioada petrecută la Viena, mărturii clare oferă “Jurnalul” său care cuprinde
însemnările lui Sava Tekelija din octombrie 1792 până în ianuarie 1797. Textul este interesant,
plin de date istorice de primă importanŃă, înŃesat de reflecŃii sclipitoare. Pecetea autenticităŃii este
întărită de faptul că Sava Tekelija s-a aflat în miezul evenimentelor politice şi sociale şi le putea
“urmări”. Atât pe cele de la Curte, cât şi pe cele din teren.

Sava Tekelija nu se împăca însă cu inerŃia, conservatorismul şi egoismul înaltstătătorilor
bisericii atunci când se punea problema “iluminării” poporului. PoziŃiile şi le-a exprimat într-o
scrisoare către sora sa, Alka. La întrebarea ce trebuie “oferit” poporului, în “Jurnalul” său,
Tekelija propune: “Trebuie să i se ofere înŃelegerea ce este omul, ce este poporul, care sunt
drepturile lor, care obligaŃiile, ce este ceea ce uneşte poporul, ce exprimă puterea sa, ce menŃine
tăria sa, cum îşi poate recăpăta poporul calităŃile sale pierdute, cum neînŃelegerile au distrus totul,
cum i-a adus supuşenia pe oameni în stare de robie, cum poporul nu poate avea demnitate fără
învăŃătură, cum trebuie trudit pentru a oferi ştiinŃa, cum îşi poate înmulŃi poporul averea sa, cum
se pot întrajutora oamenii, cum se pot apăra de atacuri şi altele. Nu există o asemenea persoană
pentru a-i învăŃa pe sârbi, dar fără acestea, sârbii nu vor fi niciodată un popor, chiar de ar avea
încă 10 mitropoliŃi şi 700 de episcopi. Un Petru a făcut Rusia, mai mult decât toŃi patriarhii şi
episcopii împreună.”

Cu asemenea opinii, Tekelija, împreună cu sora sa Alka şi câŃiva arădeni de vază, încearcă
să înfiinŃeze un fond destinat şcolarizării copiilor sârbi din Arad şi, în şcoli mai înalte, în alte
centre. Dorea ca arădenii, “fie ei şi cei mai mici în neamul sârbesc să fie primii care au început în
acest mod să se îngrijească de bunul obştei, primii care au pus piatra de temelie, ca o stâncă
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durabilă şi de unde razele vor lumina întregul popor”. Acestea sunt tezele pe baza cărora a
redactat Proiectul unui Arădean pentru Constituirea unui Fond de Sprijinire a InstrucŃiei
Copiilor Sârbi din Arad adresat ComunităŃii Arădene.

În vremurile furtunoase ale războaielor napoleoniene, din anul 1800, când are loc
mobilizarea generală în vederea luptelor împotriva armatei franceze, în calitatea sa de nobil, Sava
Tekelija primeşte gradul de locotenent-colonel şi devine comandant de batalion. Din cauza
ordinului care prevedea ca un comandant de batalion nu poate avea un grad mai mare decât este
cel de maior, Tekelija părăseşte serviciul militar. În anul 1802, devine deputat al judeŃului Cenad
în Adunarea Ungariei.

După izbucnirea Primei Răscoale Sârbeşti, Tekelija se angajează cu mult elan în activităŃi
politice şi diplomatice. În anul 1804, îi adresează împăratului Napoleon o scrisoare amplă, prin
care îl invită să-i ajute pe răsculaŃii sârbi. Aşa ar ajuta şi la refacerea statului sârb în Balcani, care
ar fi un aliat al FranŃei. Propunea ca acest stat să se numească Iliria. Ca un argument al necesităŃii
refacerii statului sârb, Tekelija evidenŃiază că în acest fel s-ar opri pătrunderea Rusiei în
Peninsula Balcanică, respectiv expansiunea sa în dauna imperiului turcesc.

Un an şi ceva mai târziu, în septembrie 1805, Tekelija trimite Memorandumul împăratului
Frantz I, în care îi propune să-i ajute pe răsculaŃii sârbi şi, astfel, refacerea împărăŃiei sârbe.
Specifică faptul că acesta este drumul cel mai facil de a opri pătrunderea Rusiei în Balcani.
Propunea, de asemenea, o alianŃă cu Ńarul Rusiei împotriva FranŃei!

În toiul Primei Răscoale a Sârbilor, în anul 1805 îşi publică celebra scriere: Romanii în
Spania. O traducere a textului lui Wotson a stat la baza comentariilor şi a sfaturilor practice
despre războiul de gherilă pe care Tekelija  îl recomandă răsculaŃilor sârbi. În această scriere,
socotită de Ilarijon Ruvarac drept cea mai bună lucrare a lui Tekelija, autorul îşi exprimă şi
temerea de o eventuală neînŃelegere şi trădare care le-a adus deja o prăbuşire în lupta de pe
Câmpia Mierlei.

Neobositul Teklija intenŃiona să-şi ajute conaŃionalii, răsculaŃii sârbi, şi în alte moduri.
Astfel, în anul 1805 publică harta Ńărilor sârbeşti, intitulată Descrierea Pământului Serbiei,
Bosniei, a DalmaŃiei, a Dubrovnei, a Muntenegrului şi a altor łinuturi Învecinate. IntenŃia şi-a
justificat-o astfel: “Eu aveam în minte intenŃia de a ‘face’ o hartă a Serbiei, cu înscrisuri chirilice,
ca să poată fi citită de către sârbi”. Şi-a tipărit harta într-un tiraj de 2.000 de exemplare, din care
200 a trimis răsculaŃilor în Serbia. Continuându-şi activităŃile de binefăcător, Tekelija înfiinŃează
împreună cu alŃi zece arădeni, în anul 1810, un fond pentru şcolarizarea tinerilor sârbi arădeni. Cu
acest scop, el înfiinŃează în cadrul bisericii din Arad o instituŃie pentru predicatori, donând 1.000
de forinŃi pentru premierea preoŃilor care propovăduiesc.

În două rânduri (pe 1811 şi 1816) a fost în Rusia să-şi rezolve problemele cu unchiul său
Lazar, privind averea şi să-şi preia legatul şi cadourile pe care i le-a lăsat prin testament unchiul
Petar. În anul 1812, la întoarcerea din Rusia, aduce un volum de poezii populare ruseşti şi
recomandă lui Stefan Živković şi Lukijan Mušicki (Luchian MuşiŃchi) să ia exemplul ruşilor, să
culeagă şi să tipărească poezii populare sârbeşti.

Întoarcerea sa din Rusia avea loc în perioada când Napoleon îşi pregătea campania
împotriva acestei mari Ńări slave ortodoxe. Era exact perioada când după retragerea ruşilor din
Balcani, turcii îşi pregăteau lovitura hotărâtoare împotriva răsculaŃilor sârbi. Toate acestea,
Tekelija le urmărea fiind la Mehadia în drum spre Serbia, via Orşova. Nu a rămas mult timp la
Belgrad, ci a trecut în provincia Srem. Vizitând acest Ńinut, el acordă o atenŃie aparte mănăstirilor.
În acest sens, el notează în Descrierea VieŃii : “La mănăstirea Krušedol se află mâna maicii
Anghelina, câteva coroane împărăteşti şi piese de îmbrăcăminte ale Ńărilor sârbi... Aici am văzut
două diplome ale principelui valah, una aproape în întregime în limba slavă, iar a doua, pe
jumătate în limba română”.

În anul 1813, Tekelija îi scrie o nouă scrisoare lui Napoleon, în care îi propune ca în
Regatul Iliric să numească un rege local, de preferinŃă un nobil ager la minte, avocat, care ştie mai
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multe limbi europene şi are experienŃă politică şi militară. Cu alte cuvinte, se propunea pe sine
însuşi! Dar această scrisoare nu i-a parvenit niciodată lui Napoleon.

După ce a tot tatonat terenul şi a tot călătorit doi ani de zile, în anul 1815, Tekelija se
căsătoreşte cu Amalija, din familia de nobili cehi Bezeg. Căsătoria a durat, însă, numai o singură
lună de zile, iar procesul maraton de divorŃ s-a încheiat în anul 1830.

Aflat în al şaptelea deceniu al vieŃii şi luându-se mai mult după izvoare nesigure, străine şi
condus de situaŃiile politice şi religioase de moment, Tekelija a încercat, fără succes, să
demonstreze că românii nu sunt de origine romană. El publică la Halle, în anul 1823, o lucrare
intitulată DemonstraŃie că Valahii nu sunt de Origine Romană. I-a răspuns avocatul şi publicistul
român, Damaschin Bojincă, cu un text tipărit la Pesta, prin care, argumentând cu documente
istorice, combate spusele lui Tekelija. Dar răspunsul lui Tekelija nu s-a lăsat mult aşteptat. Însă el
a repetat, în linii mari, cunoscutele-i puncte de vedere. I-a răspuns din nou Damaschin Bojincă,
evidenŃiind că “românii sunt adevăraŃii nepoŃi ai romanilor”. Eftimie Murgu a fost acela care a
pus punct acestei dispute. Într-o lucrare tipărită tot la Pesta, în anul 1830, el combate toate spusele
lui Tekelija, pe baza unei documentaŃii vaste, istorice şi filologice. În baza datelor istorice şi
analizei limbii şi gramaticii române, Murgu demonstrează originea latină a românilor şi,
folosindu-se de metoda analizei comparative, demonstrează apartenenŃa limbii române şi a
românilor la grupa limbilor şi popoarelor romanice.

Sava Tekelija avea o bibliotecă deosebit de bogată. Încă în anul 1825 se spunea că este una
dintre cele mai bogate biblioteci particulare, deŃinute de sârbi. Pe lângă cărŃi în limba sârbă, aici
existau cărŃi în limba latină, germană, franceză, rusă, engleză, română şi în alte limbi. Tekelija
deŃinea cărŃi vechi şi foarte rare, printre care erau o Biblie din anul 1482 şi Cosmografia lui
Ptolemeu din anul 1486. Merită remarcat că tot aici existau operele lui Voltaire, Rousseau,
Diderot, Helvetius şi alŃii. Conform estimării lui Mladen Leskovac, biblioteca lui Takelija număra
între zece şi unsprezece mii de cărŃi. Toate au fost donate pentru Tekelijanum.

La începutul anilor treizeci ale veacului al XIX-lea, când era în toi “războiul pentru limba
şi ortografia sârbă” şi Tekelija se angajează în luptă, însă de partea celor care erau împotriva lui
Vuk Karadžić. A acŃionat şi scriind, însă mai cu seamă prin influenŃe sociale şi materiale. Astfel,
în anul 1834, el publică în revista Letopis Matice Srpske poezia Scrisoare către un Sârb Instruit,
poezie îndreptată împotriva lui “Vuk din Šumadija şi celor asemănători lui”.

EsenŃa neînŃelegerii lui Tekelija cu Vuk  Karadžić se află în convingerea lui Tekelija că
toate popoarele slave formează o singură naŃiune, pe care o uneşte o limbă comună – limba slavă.
Tekelija era convins că limba literară este formată deja. Aceasta e limba din nord, adică limba
ruso-slavă, care s-a perpetuat din generaŃie în generaŃie, graŃie slujbelor religioase şi cultivării ei
în şcoli şi biserici. De pe această poziŃie, Tekelija îi reproşa lui Vuk Karadžić stăruinŃa pentru
limba populară.

Mari merite în rândul poporului sârb a dobândit Tekelija în anul 1838, oferind resurse
materiale importante pentru reînnoirea “SocietăŃii Matica Srpska”, aflată într-o situaŃie materială
grea, după încetarea interdicŃiei de funcŃionare.

Această “întreprindere” veni la finele vieŃii sale. Apăsat de povara anilor, înŃelegând că
odată cu el se stinge nobila viŃă – Tekelija şi “în strădania de a afla o rezolvare horaŃiană, care să-i
satisfacă şi orgoliul”, el a hotărât să întemeieze o fundaŃie, prin care poporul îl va Ńine minte
pentru totdeauna. Materializarea acestei dorinŃe este “Tekelijanum”. Încununat de glorie, preŃuit
şi sărbătorit încă în viaŃă, Tekelija moare în Aradul său natal în anul 1842.

Dimitrije P. Tirol, scriitorul şi istoricul care, prin creaŃia sa, ocupă un loc de seamă printre
personalităŃile marcante ale culturii sârbe. A scris cărŃi, a tipărit cărŃi privind trecutul sârbesc, a
fost colaborator al ziarelor şi al publicaŃiilor de cultură şi ştiinŃă, a iniŃiat şi a editat almanahuri şi
calendare, a înfiinŃat biblioteci şi societăŃi ale iubitorilor cărŃii, a fost membru al societăŃilor
ştiinŃifice sârbeşti şi ruseşti, a făcut renumele sârbilor printre popoare.
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Este născut în anul 1793, într-o familie (Georgijević) de comercianŃi sârbi din Ciacova,
orăşel din care se trage şi D. Obradović. Şcoala elementară şi-o face în localitatea natală,
gimnaziul la Timişoara, Kecskemet şi Mezöbereny, iar liceul la Bratislava.

Se înapoiază la Timişoara în anul 1815, pentru a prelua afacerile tatălui său. Curând, însă,
acest mare iubitor de carte, părăseşte comerŃul şi se angajează ca magistrat, pentru a avea mai
mult timp la dispoziŃie, pentru cărŃi. A început să publice în ziarul Novine serbske (Ziarul
Sârbesc) în toiul luptei lui Vuk Karadžić pentru limba şi ortografia sârbă. Prima lucrare
monografică, cu un conŃinut didactic, sub titlul Cărticica de Întâmpinare (Privestvovatelna
knjižica) destinată tineretului sârbesc, şi-o publică la Buda, în anul 1818.

Anii douăzeci ai veacului al XIX-lea sunt marcaŃi la Timişoara, centrul Banatului, de
acŃiuni culturale iniŃiate, îndrumate şi realizate de Dimitrije Tirol. A devenit purtătorul renaşterii
naŃionale pentru această parte a poporului sârb. Colaborarea între Dimitrie Tirol şi Vuk Karadžić
a durat trei decenii şi jumătate – de la începutul anilor douăzeci ai veacului al XIX-lea până la
moartea lui Tirol. Colaborarea aceasta a constat în găzduirea lui Vuk şi a familiei sale în casa
familiei Tirol la Timişoara, schimbul reciproc de cărŃi şi reviste, asigurarea de abonamente pentru
unele tipărituri, culegerea folclorului din Banat, traducerea operelor lui Vuk în limba germană,
consultări privind proiecte comune, o corespondenŃă bogată în conŃinut etc.

Din iniŃiativa şi sub redacŃia lui Dimitrie Tirol, în anul 1827, apare la Timişoara Banatski
almanah (Almanahul BănăŃean), anuar sârbesc de istorie şi literatură. Pentru Almanahul
BănăŃean, Tirol a acceptat limba populară, pentru care lupta Vuk Karadžić. Un loc de frunte în
acest anuar îl ocupau scrierile militanŃilor slavi pe tărâm cultural, care susŃineau lupta lui Vuk
Karadžić pentru limba şi ortografia sârbă.

În anul 1827, Dimitrije Tirol publică Gramatica Slavă (Slavenska gramatika). Era prima
carte tipărită cu ortografia lui Vuk. În acest fel, Tirol a devenit predecesor al tinerei
intelectualităŃi sârbe, care, în frunte cu ðuro Daničić (Giuro Danicici) şi Branko Radičević
(Branco Radicevici) două decenii mai târziu va finaliza victorios lupta pentru limba şi ortografia
sârbă al cărei creator a fost Vuk Karadžić.

În anul 1828, Dimitrije Tirol înfiinŃează la Timişoara “Societatea Iubitorilor de Literatură
Sârbă”. Scopul societăŃii – după spusele lui Tirol –  era să lumineze poporul sârb să ajute cultura
sa, să tipărească carte sârbească, să editeze un ziar literar, să asigure condiŃii materiale pentru
munca oamenilor de ştiinŃă şi a scriitorilor, iar pentru tineri – să asigure burse.

Ordinea strategică a lui Dimitrije Tirol, cu ocazia înfiinŃării “SocietăŃii Iubitorilor de
Literatură Sârbă” era ca prin publicarea în limba poporului, facilitarea publicului larg de cititori
de a cunoaşte opera lui Vuk şi a meritelor sale pe plan literar – mai ales prin culegerea,
prelucrarea şi tălmăcirea folclorului – să se treacă treptat la adoptarea reformelor de limbă şi
ortografie, iniŃiate de acest titan al culturii noastre.

Deşi s-a separat apoi de Vuk Karadžić şi lupta sa pentru reforma limbii şi a ortografiei,
ceea ce a dat atunci Dimitrije Tirol acestei lupte, rămâne o contribuŃie trainică la victoria lui Vuk.

În dorinŃa de a-şi pune capacitatea sa intelectuală în slujba tânărului stat sârbesc în formare
şi la chemarea domnului Jevrem, fratele cneazului Miloš Obrenovič, Dimitrije Tirol vine în anul
1829 la Belgrad. Şi aici a desfăşurat o bogată activitate în domeniul instrucŃiei şi a culturii.

A participat la formarea Bibliotecii oraşului Belgrad în anul 1832, aflată în cadrul librăriei
lui Gligorie Vozarević (Gligorie Vozarevici) unde se adunau intelectualii sârbi. În acelaşi an îşi
publică Gramatica Germană pentru FolosinŃa Tineretului Sârb (Nemečka gramatika za
upotreblenije srbske mladeži). S-a străduit să-şi aducă contribuŃia la dezvoltarea instrucŃiei şi în
acest sens a publicat lucrarea Descrierea Politică a łărilor  (Političesko zemljeopisanije),
cuprinzând date despre toate statele lumii, lucrare destinată elevilor şi care a fost bine primită în
cercurile educaŃionale.

Şi la Belgrad a fost iniŃiator de almanahuri precum: Cuvânt despre Lunile Anului
(Mesecoslov) în 1836 sau Zori de Zi (Uranija), în anul 1837. A colaborat la revista Gulubica
(PorumbiŃa) care apărea sub redacŃia lui Jovan Hadžić, intemeietorul  SocietăŃii “Matica Srpska”.
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Aici a mai început în anul 1839 să-şi publice seria de documente din istoria sârbilor Serbske
spomenici (Mărturii Sârbeşti), care vor apare mai târziu, ca o culegere aparte. În aceeaşi revistă
publică şi cea dintâi bibliografie – Spisak u Serbiji napečatanih knjiga (Lista CărŃilor Tipărite în
Serbia).

S-a aflat printre întemeietorii “SocietăŃii Sârbeşti de Litere” (Društvo srbske slovesnosti) în
anul 1841, a primei societăŃi literar-ştiinŃifice, având drept scop răspândirea ştiinŃei în limba
sârbă, să purceadă la “întocmirea” ortografiei şi a unui dicŃionar şi să culeagă documente istorice.
În anul imediat următor ca “cel dintâi membru” el dăruieşte propria-i bibliotecă societăŃii. Acest
fapt este considerat drept început al activităŃii Bibliotecii Academiei Sârbe de ŞtiinŃă şi Artă. Spre
finele şederii sale la Belgrad, devine director al Tipografiei Cnezatului Serbiei.

Rodnici şi creatori au fost anii petrecuŃi de Tirol printre sârbii din Odesa, unde a ajuns în
calitate de educator al lui Miloš, fiul domnului Jevrem. Acolo a cules date despre viaŃa
trebieşanilor, al căror urmaşi s-au strămutat din Ńinutul Nikšić la Odesa, la începutul veacului al
XIX-lea, retrăgându-se în faŃa invaziilor turceşti. Această strădanie este încununată de carte
Kazivanje starih Trebiješana (Spusele Bătrânilor Trebieşani), care “vorbeşte” despre trecutul
acestor oameni mândri, despre peripeŃiile lor şi despre viaŃa lor în noul Ńinut. Aici, la Odesa, îl
cunoaşte pe Dimitrije Maksimovič Knjažević (Dimitrie Maximovici Kniajevici), academician rus,
de origine sârbă, preşedinte al “SocietăŃii de istorie şi antichităŃi” din Odesa, o societate ştiinŃi-
fică, al cărei membru devine şi Dimitrije Tirol. Trăind la Odesa, s-a străduit să facă cunoscut
opiniei publice ruse trecutul poporului sârb, prin scrierile publicate în ziarele Zapisi (Însemnări),
organ al societăŃii menŃionate, Vestnik (Vestitorul) şi în revista Moskvičanin (Moscovitul).
Concomitent, în scrierile publicate în revista Letopis Matice srpske el prezenta sârbilor aspecte
din viaŃa culturală şi ştiinŃifică rusească.

În cursul şcolirii sale la Odesa, Tirol cercetează şi viaŃa personalităŃilor însemnate ale
sârbilor din Rusia. Aşa s-a “născut” cartea sa Pregled vojenog života Mihaila Andrejeviča
Miloradoviča (Privire asupra VieŃii Militare a lui Mihail Andreevič Miloradovič), un general rus,
erou în războaiele împotriva lui Napoleon şi a turcilor, guvernator general al oraşului Sankt
Petersburg.

În anul 1842, când are loc schimbarea la tronul Serbiei (în locul dinastiei Obrenović), Tirol
părăseşte Belgradul şi pleacă mai întâi la Zemun şi apoi la Timişoara, unde în anul 1846 devine
director al şcolilor elementare sârbeşti.

În ultimul deceniu din viaŃa lui Dimitrije Tirol îşi găsesc deplina afirmare calităŃile sale
creatoare, organizatorice şi de iniŃiator, precum şi exaltarea sa patriotică. Acest truditor neostenit
şi neclintit pe tărâmul instrucŃiei şi al culturii devine personalitate de prim rang a mişcării
naŃionale sârbe în Timişoara timpului său.

Ca reprezentant al Timişoarei, în anii RevoluŃiei din 1848/1849, participă la Skupština din
mai, de la Sremski Karlovci, unde este proclamat Voievodatul sârbesc.

O rodnică activitate cultural-instructivă a desfăşurat şi în perioada existenŃei Voievodatului
Serbiei şi a Banatului Timişan, a cărui capitală a devenit Timişoara. Prin strădania sa ia fiinŃă în
cadrul Liceului Piarist, în anul 1851, Catedra de Limbă Sârbă, unde Dimitrije Tirol devine
profesor. În vremea intensificării interesului faŃă de limba sârbă, el publică o Gramatică
Sârbească, destinată germanilor care învăŃau limba sârbă. În ziarul Svetovid, îşi publică –
integral – textul intitulat Istorija Banata (Istoria Banatului), care “cuprindea” trecutul întregii
regiuni, cu o durată de aproape două milenii, începând cu perioada dacică până la Krajina lui
Koča, spre finele veacului al XVIII-lea. În cadrul rubricii Istorijske črtice (Miniaturi Istorice),
publică texte din trecutul poporului sârb.

Activitatea “SocietăŃii de Lectură” din cartierul Fabric, înfiinŃată de Dimitrije Tirol în anul
1851 a marcat începutul unei etape noi în dezvoltarea culturii sârbe din Timişoara. A dorit să
creeze în acest oraş o instituŃie culturală puternică, care să corespundă complexelor sarcini, cărora
le făcea faŃă Societatea “Matica Srpska”.
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“Societatea de Lectură” din Fabric este continuatoarea bogatei tradiŃii de cultivare a
cultului faŃă de carte prin intermediul bibliotecilor, ale căror începuturi datează, în oraşul
Timişoara, din anul 1827.

Din iniŃiativa lui Dimitrije Tirol, “Societatea de Lectură” din Fabric editează în anul 1854
Temišvarki kalendar (Calendar Timişorean). În invitaŃia spre abonare, Calendarul este
recomandat opiniei publice sârbeşti, şi mai ales tradiŃiilor pe tărâmul instrucŃiei “acestei ocupaŃii
binefăcătoare”. Prin conŃinutul său divers, Calendarul Timişorean trezeşte interes printre sârbi,
ceea ce se “vede” şi din numărul abonaŃilor. S-au publicat cinci anuare; după moartea lui
Dimitrije Tirol, Calendarul Timişorean îşi încetează apariŃia.

Prin rezultatele operei sale creatoare, bazată pe instrucŃia multilaterală, Dimitrije Tirol a
adus o contribuŃie însemnată la dezvoltarea generală a culturii sârbeşti.

Pavle Kengelac (Pavle ChenghelaŃ), naturalist şi istoric, este născut la Kikinda, în anul
1771, unde absolvă şcoala primară. Liceul şi-l face la Şopron. Audiază cursurile de ştiinŃe cul-
turale la Halle.

Aici frecventează cursul celebrului naturalist Reinhold Forster, cel ce studia regiunile de
sud ale Rusiei, din ordinul împărătesei Ecaterina a II-a. Doctoratul şi-l dă cu Inokentije
Dubrovinski, rector al Seminarului “Alexandru Nevski” din Petrograd.

La întoarcerea în oraşul natal, se expune în luptele pentru drepturile districtului Velika
Kikinda, drepturi periclitate de către nobilimea maghiară. La decesul soŃiei sale, în anul 1797, se
călugăreşte. Devine pentru început (în anul 1800) conducător al secŃiei sârbe a Şcolii Teologice
Diecezene din Timişoara, ca apoi (în anul 1803) să fie hirotonisit ca arhimandit al mănăstirii
Sângeorge. Aici şi-a etalat pe deplin calităŃile sale creatoare. Rămâne în această mănăstire până la
sfârşitul vieŃii, în anul 1843.

Kengelac pornea în concepŃiile sale filosofice de la deism şi dualism filosofic care, în fond,
reprezintă un pas înainte faŃă de creştinismul ortodox. În acest spirit “se naşte” şi cea mai
însemnată operă a sa Jestestroslovije (Cuvânt despre ŞtiinŃele Naturii) care în literatura sârbă din
domeniul ştiinŃelor naturii de la începutul veacului al XIX-lea ocupă cel mai însemnat loc. Ela-
borarea operei a durat mai mulŃi ani. Cartea şi-a tipărit-o în anul 1811 cu ajutorul material al
comerciantului timişorean Georgije Stefanović (Gheorghie Stefanovici), un bibliofil cunoscut.

Prin caracterul său ştiinŃific şi libertatea de gândire, cartea lui Kengelac depăşeşte cadrul
lucrărilor teologice obişnuite, ceea ce a dus la o reacŃie aprigă din partea cercurilor clericale, chiar
şi a mitropolitului Stratimirović. După părerea prelaŃilor bisericii, opera lui Kengelac nu avea
fundamentarea teologică.

Învinuit că a atentat la conoanele bisericeşti, este audiat, la cererea mitropolitului
Stratimirović, de către episcopul Timişoarei, Stefan Avakumović la sediul Consistoriului
Eparhial. Neputând să combată opiniile lui Kengelac, reprezentanŃii bisericii declară că
Jestestoslovije este un plagiat, pe care l-a adus, chipurile, din Rusia, declarându-l a fi opera sa.
La cererea lui Kengelac, preşedintele Academiei de ŞtiinŃe din Rusia, Aleksandar Šiškov
demontează toate învinuirile ce îi sunt aduse lui Kengelac, confirmând că avem de a face cu o
operă originală, acordându-i întreaga recunoştinŃă, în numele Academiei. Šiškov promite,
totodată, că va cere ca lucrarea lui Kengelac să fie publicată în Rusia.

Nici acest fapt nu i-a temperat pe adversarii săi. Dimpotrivă, atacurile asupra omului, care
prin cultura şi instrucŃia sa era superior mediului în care trăia, s-au amplificat. Înfrânt, Kengelac
scrie în anul 1816 o scrisoare de pocăinŃă episcopului Timişoarei, regretându-şi fapta! A procedat
la fel ca şi idolul său – Buffon.

Dar spiritul creator al lui Kengelac nu e înfrânt. A continuat să cerceteze şi să creeze. Se
dedică istoriei. În anul 1821, publică o operă ştiinŃifică privind istoria omenirii: Vsemirnago
sbitijaslovije, čast pervaja (Cuvânt despre Întâmplările din Întreaga Lume, partea întâi). Opera, şi
mai ales partea introductivă, a fost apreciată. Celelalte capitole nu sunt publicate.
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Numele lui Kengelac se află la temelia ştiinŃelor naturii sârbeşti. În pofida neînŃelegerii
dovedite de feŃele bisericeşti, lucrarea sa rămâne cea dintâi operă ştiinŃifică în literatura noastră
din specialitatea ştiinŃelor naturale.

Eustahija Arsić (Eustahia Arsici) cea dintâi scriitoare de limbă sârbă a epocii iluministe,
născută la Irig în anul 1776, vine la Arad în primii ani ai secolului al XIX-lea, căsătorindu-se  cu
Sava, senator al Oraşului Vechi. CetăŃean de vază al oraşului, Sava Arsić a fost primarul
Aradului. A rămas în istorie şi prin faptul că şi-a donat casa pentru a fi sediul Preparandiei româ-
neşti. A mai asigurat şase burse pentru şcolarizarea tinerilor în această instituŃie prestigioasă.
Toate acestea au contribuit ca familei Arsić să i se confere în anul 1813, titlul nobiliar.

Prima lucrare literară a Eustahiei Arsić, Sovjet maternij obojega pola junosti serbskoj i
valahijskoj (Sfatul Matern către Tineretul Sârb şi Valah de Ambe Sexe), şi-a publicat-o în anul
1814 la Buda. Lucrarea este dedicată lui Uroš Nestorović (Uroş Nestorovici), marele reformator
al şcolilor, de bună seamă drept mulŃumire că la cererea acestuia, soŃul său şi ea primiră titlul de
nobili. Deşi presărată de citate din Biblie şi purtând reminescenŃele mitologiei clasice, deşi
încărcată de naivitate şi moralizare excesivă, cartea amintită are o anume valoare. Aici versurile
alternează cu proza, iar poezia uzează din când în când de ritmul versului popular, al epicii
îndeosebi. Cunoscutul critic literar Milan Bogdanovici notează că opera această este “o înşiruire
de învăŃături” în spiritul lui Dositej, a cărui susŃinător şi popularizator este autoarea.

A doua lucrare a sa este intitulată Poleznija razmišlenija o četirih godišnih vremenih
(MeditaŃii Folositoare despre Cele Patru Anotimpuri) şi a fost publicată la Buda, în anul 1816.
Într-o intervenŃie a sa, văzând această lucrare, istoricul literar Teodora Petrović (Teodora
Petrovici) scoate în evidenŃă că “sunt vizibile modele vechi, că autoarea a îndrăznit să traducă şi
câte ceva  din literatura străină în cea sârbă, pentru a-şi împrospăta stilul cu unele calităŃi noi”.

Urmează o pauză editorială de mai mulŃi ani. În anul 1829, Eustahija Arsić îşi publică în
revista Letopis Matice srpske lucrarea Moralna poučenija (ÎnvăŃături Moraliceşti).

Eustahija Arsić a colaborat şi cu Vuk Karadžić. La apariŃia cărŃilor sale tipărite la Leipzig
Vuk îi scrie o scrisoare numind-o “doamnă înaltinstruită şi darnică”, specificând că îi este bine
cunoscută stăruinŃa sa “spre literatura noastră” a cărei “nu doar un bun sprijin şi binefăcător este
ea, ci este şi un creator renumit”.

Contemporanii o apreciau în mod deosebit. Era în multe ocazii alături de artişti şi mai ales
alături de Joakim Vujić (Ioachim Vuici) care i-a şi dedicat cartea sa Životoopisanije (Descrierea
VieŃii). A numit-o “prima şi unica patroană” a sa. Apreciind în mod deosebit instrucŃia şi cultura
sa, contemporanii o numeau “scriitoare sârbească” şi “iubitoare de ştiinŃă”.

În casa sa din Arad, Eustahija Arsić “ Ńinea” un “salon” unde se întâlneau la începutul
veacului al XIX-lea, intelectuali de seamă, discutând despre ştiinŃă şi cultură. Casa familiei Arsić
era fecventată şi de intelectuali sârbi, precum au fost: Sava Tekelija, Uroš Nestorović, Joachim
Vujić, Pavle Kengelac, Grigorije Obradović şi alŃii.

Eustahija Arsić s-a dovedit a fi deosebit de activă în munca de educare a tinerelor. Pe lângă
faptul că Ńinea întâlniri cu ele, se străduia practic să îndrume fetele spre lectură şi instrucŃie ca să
nu rămână “legate cu pânza  de păianjeni”.

Era membră a SocietăŃii “Matica Srpska” şi a ajutat material această instituŃie, mai cu
seamă în anul 1837, cu ocazia reluării activităŃii acestei societăŃi, răspunzând unui apel pe care i
l-a adresat Teodor Pavlović. În anul 1843 lasă prin testament acestei instituŃii 500 de forinŃi.

La un secol după moartea sa, Eustahija Arsić “cunoaşte” o deosebită recunoaştere.
Alcătuind o antologie a vechii literaturi sârbe, Mladen Leskovac include în această carte şi poezia
Slovo nadgrobnoje (Epitaf). Referindu-se la opera literară a Eustahiei Arsić, Teodora Petrović
remarca_ “De fapt nu a fost doar un susŃinător şi un popularizator al ideilor lui Dositej, pentru că
la izvoarele cunoştinŃelor sale erau şi alŃi autori şi nu a dat nici o lucrare valoroasă, a reprezentat
pentru realitatea noastră ceva rar şi excepŃional prin cunoştinŃele sale şi largul său interes faŃă de
toate aspectele societăŃii umane”.
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Jovan Stejić (Iovan Steici), truditor de seamă pe tărâm instructiv-cultural, creatorul
terminologiei medicale sârbeşti, unul dintre întemeietorii “SocităŃii Sârbe de Litere” este născut în
anul 1803, la Arad.

În oraşul natal a absolvit şcoala primară şi primele clase de liceu, pe care îl absolvă, însă, la
Szeged. Studiile de medicină le face la Viena, iar atestatul şi-l ia la Pesta.

Dorind să contribuie în propăşirea tânărului stat sârbesc, vine la Belgrad şi devine medicul
familiei lui Miloš Obrenović. Dar, intră în conflict cu cneazul sârb, în perioada când îşi pregătea
pentru tipar o carte folosind ortografia lui Vuk. Această carte trebuia să fie prima tipăritură
realizată în recent înfiinŃata Tipografie a cneazului, în anul 1831. Tiparul este oprit la intervenŃia
cneazului Miloš. Acesta a fost motivul demisiei lui Stejić şi a plecării sale la Šabac (ŞabaŃ), unde
practica medicina. La interdicŃia tipăririi cărŃii sale, Stejić notează: “Noi suntem foarte puŃini, cei
ce folosim ortografia sa (a lui Vuk – N.T.) şi ne-om mai strădui  ca limba noastră să fie odată şi
odată rânduită, dat sunt o legiune întreagă cei care o înjură fără milă”.

Stejić era o personalitate multilaterală. Pe lângă munca profesională, a fost un remarcabil
om de cultură şi mai ales un scriitor. Printre operele mai importante al căror autor este, se numără
şi Ogledi umne nauke (Experimente ale ŞtiinŃei MinŃii). Despre această carte, el spune: “Cel mai
mult m-am străduit să demonstrez care este drumul care duce spre instruire şi binefacere şi cum
se poate obŃine perfecŃiunea sufletului şi a trupului”. A tradus, de asemenea, multe texte, dar a
mai scris şi scurte însemnări cu caracter literar, antropologic, geografic şi istoric.

În anul 1837, devine membru al “SocietăŃii Matica Srpska”, unde se bucură de un renume
de om de cultură remarcabil. Cu această ocazie, “Matica” îşi exprimă stima faŃă de personalitatea
lui Stejić şi mulŃumirea că “îl va primi ca membru al său pe un literat cunsocut şi un patriot
remarcabil”.

Întorcându-se după circa zece ani la Belgrad, devine şeful Sectorului Sanitar al
Ministerului Afacerilor Interne, iar în 1845 este numit în funcŃia de secretar al Consiliului de Stat.

Fiind un susŃinător al lui Vuk, se străduieşte ca limba populară să fie introdusă în toate
sferele vieŃii sociale. Va rămâne în amintire în calitate lui de creator al terminologiei medicale,
dar şi ca întemeietor şi organizator al serviciului sanitar în Serbia.

Stejić era printre cei care au înfiinŃat “Societatea Sârbă de Litere” în anul 1849, societate
care a stat la baza înfiinŃării Academiei Sârbe de ŞtiinŃe. A fost mai întâi secretar şi apoi
preşedinte al acesteia.

S-a stins din viaŃă la Belgrad, în anul 1853.

*

După războaiele austro-turce, Banatul, Crişana şi Ardealul cunosc o perioadă de propăşire
a vieŃii economice şi culturale, ceea ce a determinat şi înflorirea artelor plastice în aceste Ńinuturi.
În studiul introductiv al catalogului Comorile Artistice ale Sârbilor din România, istoricul de artă
Miodrag Jovanović remarcă: “În tabloul complex al migrărilor şi al interferenŃelor tradiŃiei cu
influenŃele civilizaŃiei vesteuropene, au un loc şi artele plastice ale populaŃiei ortodoxe, stabilite
în cadrul GraniŃei Militare şi în Ńinuturile învecinate. În căutarea unei expresii plastice autentice,
are loc confruntarea dintre tradiŃional şi modern”. În acelaşi context, Jovanović relevă: “viaŃa în
cadrul puternicului şi civilizatului Imperiu Austriac, deschide legături cu VeneŃia, Viena, Graz şi
Bratislava. ImportanŃa Rusiei şi a Ucrainei, unde s-a realizat orientarea spre Europa de Vest
câteva decenii mai devreme care oferea rezolvări artistice pentru lumea ortodoxă din regiunea
Dunării, făceau ca viaŃa acestei populaŃii să fie dinamică şi expusă la schimbări”.

În acea vreme, Timişoara deŃinea o poziŃie dominantă în Banat. În comparaŃie cu alte
Ńinuturi, remarcă acelaşi autor, “Banatul era în veacul al XVIII-lea şi al XIX-lea un teritoriu în
care viaŃa socială şi cea culturală şi artistică se derulau cu intensitate şi continuu”.
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Lucrările pictorilor bănăŃeni din prima jumătate a secolului al XVIII-lea fiind o sinteză a
Europei de Vest, a Lavrei Kieviene, a Moscovei şi Petrogradului, a Bucureştiului şi a Ńinuturilor
sudbănăŃene, deschise spre insulele ionice, au avut răsunet în Banat.

Orientările artei plastice din acest Ńinut sunt susŃinute mai ales de pictorii din prima
jumătate a secolului al XIX-lea, membri ai “Uniunii de Breaslă a Pictorilor” din Timişoara, care
sunt o mărturie a disponibilităŃii faŃă de schimbări, a practicii contemporane în pictură şi sunt o
garanŃie a echilibrului între tradiŃionalism şi inovaŃie. Au creat “în tradiŃia picturii epocii
Brâncoveanu, optând totodată pentru idealism şi sentimentul nedisimulat al apartenenŃei la
curentele postbizantine”.

Nedeljko Popović (Nedlico Popovici) este unul dintre cei mai prolifici zografi. Frescele
sale împodobesc bisricile din Semlac, Bălceşti, Lipova, Modoş. A restaurat frescele de la
mănăstirea Bezdin şi a mai pictat în bisericile din Banloc, Vinga, OvseniŃa, Ostrov, Bucin, Jebel,
Macedonia, Gad, Ciacova, Şoimoş, Caransebeş şi la mănăstirea Sângeorge.

ApariŃia lui Stefan Tenecki (Stefan TeneŃchi) cea mai puternică personalitate a picturii
bănăŃene, care a creat între anii ’40 şi ’90 ai veacului al XVIII-lea, a marcat schimbări vizibile în
întreaga creaŃie plastică din Banat. Pictor “de casă” al câtorva episcopi arădeni, originar dintr-o
familie de nobili, senator de Arad, Tenecki este autorul icoanelor şi al iconostaselor din multe
biserici ortodoxe şi unite. Conform părerii lui Miodrag Jovanović “cea mai importantă operă a sa
este pictura din naosul mănăstirii Krušedol, anul 1756) prin care se marchează impunerea
definitivă a barocului ucrainean la sârbii de pe raza Mitropoliei din Karlovici”. A pictat
iconostasele bisericilor din: Arad, mănăstirea din Arad-Gai, mănăstirea Bezdin, Opatovac, Pesta,
Stari Bečej, Stari Slankamen, Blaj, Balşa, Ruma, Miniş, Pecica, Bešenovo, Senteş, Lipova, Şiria,
Nadăş, Ceterge, Câmpeni.

S-a mai remarcat şi ca portretist. Între portrete trebuie remarcat un autoportret, una dintre
primele opere de acest gen în pictura sârbă. A mai creat compoziŃii alegorice şi desene pentru
gravuri. Fiind unul din cei mai de seamă pictori din Mitropolia de Karlovici, avea un cerc larg de
ucenici şi colaboratori.

Elevul şi colaboratorul lui Stefan Tenecki, Mihajlo Bokorovi ć (Mihailo Bocorovici) a trăit
şi a creat la Pecica. El este autorul unor icoane şi al picturii iconostaselor din bisericile da la
Comloş, Pecica, Nadăş şi mănăstirea Bezdin.

Teodor Ilić Češljar (Teodor Ilici Ceşliar), unul dintre fruntaşii barocului, a studiat pictura
la Timişoara, Novi-Sad şi Viena. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea a executat icoane şi
iconostase în bisericile din  Comloş, Novi-Sad, Mokrin, Buda. Într-o lucrare monografică despre
acest pictor, Miroslav Timotijević arată că după revenirea sa la Timişoara, Češjljar avea faima
unui portretist renumit, dar şi a unui maestru al picturii bizantine, în stare să răspundă cerinŃelor
clienŃilor de diferite confesiuni, fapt ilustrat pregnant de compoziŃia Mučenje svete Varvare
(Supliciul Sfintei Barbara), lucrare executată pentru Catedrala Catolică din Oradea. El a pictat
iconostasele bisericilor din Mokrin, Ostojićevo, Stara Kanjiža, Petrovo Selo de Bačka, Velika
Kikinda, dar este şi autorul unui însemnat număr de portrete ale cetăŃenilor de vază şi feŃelor
bisericeşti din Kikinda, Timişoara şi Arad. În domeniul picturii bisericeşti, opera sa este
indiscutabil legată de barocul contemporan epocii sale, prevestind însă perioada clasicismului.

Cel mai important pictor sârb al primului pătrar al veacului al XIX-lea a fost Arsa
Teodorović (Arsa Teodorovici), un reprezentant al curentului clasicist.

A absolvit Academia de Pictură de la Viena. Student fiind l-a cunoscut pe Dositej
Obradović, căruia i-a făcut un portret în anul 1794. Această operă “trece” drept primul portret
“civil” al picturii sârbe. După absolvire, vine la Timişoara, unde deschide o şcoală de pictură. S-a
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manifestat şi ca pictor de icoane. Picturile sale se află la biserica din Baja, Ruski Kristur, Futog,
Pakrac, Melenci, Vršac, Sânnicolaul Mare, Saravale, Beiuş, Karlovo, Zemun, Sremska Mitrovica,
Veliki Bečkerek, Comloş şi Buda. Istoricii de artă Leposava Šelmić şi Olga Mikić remarcă într-o
monografie că importanŃa acestui pictor în istoria picturii naŃionale este determinată de faptul că
el aparŃine pictorilor care au contrapus tradiŃiei şi concepŃiilor stăpânirii din veacul al XVIII-lea
ideile şi spiritul poeticilor plastice în devenire, tipice pentru pictura sârbă din primele decenii ale
secolului al XIX-lea.

Georgije ðerdanović (Gheorghie Gerdanovici) din Lugoj a fost elevul lui Pavel ðurković,
un pictor de seamă de la finele veacului al XVIII-lea. A executat lucrări în bisericile din oraşul
său natal, dar şi în bisericile din Margina, Sinteşti, Temereşti, Româneşti şi Denta.

Sava Petrović (Sava Petrovici) din Izvin, este un pictor de orientare bidermeyer din prima
jumătate a secolului al XIX-lea. A învăŃat pictura la Timişoara. Este autor de portrete şi icoane. A
pictat la Timişoara, Mehala, Batanya, Sânnicolaul Mic şi la mănăstirea Bezdin.

Şi pictura lui Pavel Petrović, fiul lui Sava Petrović aparŃine epocii bidermeyer. La studiile
de pictură, pe care şi le face la Viena, îşi însuşeşte o măiestrie aparte pe care o “aplică” f ăcând
portrete în lungile sale călătorii prin Egipt, India, China, Statele Unite ale Americii.

Konstantin  Danil, din Lugoj, a învăŃat în atelierul lui Arsa Teodorović, la Timişoara, dar
şi la meşteri germani. Pleacă apoi la Viena şi la München, pentru că apoi să călătorească prin
Italia, studiind pictura marilor maeştri. Iconostasele executate de el reprezintă exemple antologice
ale evoluŃiei picturii bănăŃene. Aceste lucrări “erau un exemplu şi o regulă care trebuiau ‘copiate’
şi respectate”. Este autorul iconostaselor din Pančevo, Uzdin, Dobrica şi Jarkovac.

În anul 1836, Comunitatea Bisericească Ortodoxă Sârbă din Timişoara-Cetate lansează un
concurs pentru iconostasul Catedralei. Concursul este câştigat de Konstantin Danil. El lucrează
iconostasul timp de şase ani. Trebuie remarcat că la acest concurs au mai participat Leonidas
Müller şi Karol Wilaud din Dresda, Nikola Aleksić (Nicola Alexici) din Arad şi timişoreanul
Sava Petrović. Deşi cea mai costisitoare, dar întărită de opere anterioare, la concurs a fost
acceptată oferta lui Konstantin Danil.

Cele mai mari reuşite le-a realizat în portretistică. Mărturie stau circa optzeci de portrete şi
vreo zece icoane-portrete. Portretul arhimandritului Pavle Kengelac este o capodoperă. Istoricul
de artă Nikola Kusovac subliniază că Danil a atins culmile valorii între anii 1835-1850 “când
maniera sa este caracterizată de o paletă luminoasă, de rezolvări compoziŃionale complexe şi pro-
fesionale, de o factură netedă, modelare atentă şi materializare pedantă”.

Pictura lui Konstantin Danil este culmea orientării bidermeuer în pictura sârbă. De aceea
este şi una dintre cele mai importante personalităŃi ale vieŃii culturale a poporului sârb din secolul
al XIX-lea.

Nikola Aleksić (Nicola Alexici), elev al lui Arsa Teodorović, este întemeietorul dinastiei
de pictori arădeni. A studiat pictura la Timişoara, dar şi la Academia de Pictură de la Viena. Doi
ani s-a aflat într-un pelerinaj prin Italia. Şi-a deschis un atelier de pictură la Arad, exact unde vor
crea şi urmaşii săi. A pictat iconostasele multor biserici din Banat, Ardeal şi Crişana: Cuvin, Sâm-
băteni, Elemir, Kanjiža Turska, Sânnicolaul Mare, Fibiş, Sânmihaiu Sârbesc, Arad, Becicherecul
Mic, Variaş, Mehala, Micălaca, Komana, Kareovo, Mokrin, Sânpetru Mare.

În cartea lor Kad Moriš poteče kroz pero (Mureş – Izvor de InspiraŃie) Stevan Bugarski şi
Liubomir  Stepanov notează: “Cele mai bune portrete poartă pecetea şcolii vieneze: ca desen
exprimă rigoarea, coloristic sunt reŃinute, vădind o înclinaŃie spre analiza psihologică. Pictura sa
bisericească nu se bazează pe colorit, ci este mai cu seamă orietntată spre valorile lineare ale
desenului şi un echilibru comopoziŃional”.
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Este cunoscut faptul că Nikola Aleksić este autor a circa o mie de picturi şi portrete
bisericeşti, ceea ce îi conferă calitatea de cronicar al unei epoci a Banatului.

În dezvoltarea picturii sârbe din secolul al XIX-lea, opera lui este însemnată şi ca valoare
în sine, şi ca influenŃă, ca jalon pentru generaŃiile prezente dar şi viitoare.

Referindu-se la creaŃiile lui Konstantin Danil şi Nikola Aleksić, Miodrag Jovanović
constată: “În căutarea capodoperelor picturii sârbe din secolul al XIX-lea, nu ar trebui mers mai
departe de picturile lui Konstantin Danil. În căutarea celui mai bun pictor al aceluiaşi veac, există
păreri că opŃiunea să fie Nikola Aleksić. Mai mari laude aduse culturii şi artei Banatului nu ar
trebui exprimate.”

Stevan Aleksić (Stevan Alexici) a fost nepotul lui Nikola Aleksić şi deŃine un loc de seamă
în dezvoltarea picturii sârbe în primele decenii ale secolului al XX-lea. A studiat pictura la
Academia de Arte de la München. Primele lucrări ale sale sunt pe teme religioase. A pictat în
Aradul natal, dar şi la Ciacova, Timişoara, Nadăş, mănăstirea Bešenova, Sânmartinul Sârbesc,
Câmpia, Vukovar, Novi Sad şi Ruma. Printre cele mai importante lucrări pe teme religioase şi
istorice am remarca: Hristos şi Samariteanul; Sfântul Sava Binecuvântează Copii Sârbi;
Încoronarea lui Stefan Prvovenčani; Stefan Dečanski îşi Recapătă Vederea; Incinerarea
Moaştelor Sfântului Sava, Dintre scenele de gen amintim: Boemii veseli; BănăŃeanul Vesel. El
este şi autorul portretelor lui Mara Damjanović, ale baronesei şi al baronului Rajačić, a lui Ćira,
baron Milekić, ale baronului Miloš Bajić etc. Acestora trebuie adăugate încă vreo alte douăzeci de
portrete.

Pictura lui Stevan Aleksić este o pictură de înaltă realizare artistică. Pe drept cuvânt este
considerat “pictorul compoziŃiilor monumentale pe teme religioase”.

FraŃii Janić (Mihajlo şi Ivan) sunt cei ce au pus bazele cunoscutului atelier de sculptură în
lemn din Arad. Au lucrat adesea împreună cu Nikola Aleksić. Au executat lucrări la Catedrala
Sârbească din Timişoara şi la bisericile din Timişoara-Mehala, Sâmpetru Mare, Sânmartinul
Sârbesc, Variaş, Becicherecu Mic, Catedrala din Arad, Biserica lui Tekelija din Arad, Micalaca şi
Chinezu. Aveau un deosebit simŃ al diversităŃii motivelor. În stilul lor găsim un amestec de
elemente din epoci anterioare, însă domină barocul şi clasicismul.

Ljubomir Aleksandrovi ć (Liubomir Aleksandrovici) a învîŃat pictura la Nikola Aleksić şi
Konstantin Danil. A trăit şi a creat la Timişoara. Întreaga sa creaŃie artistică este legată de Banat.
Despre pictura lui Miodrag Jovanović scrie că “reprezintă o repetiŃie, ori o ‘copiere’ neinventivă a
rezolvărilor iconografice preluate de la Danil”. Au rămas în urma sa câteva portrete executate
după fotografii, capodopera Beračica (Culegătoarea), icoanele şi iconostasele bisericilor din
Diniaş, Beregsăul Mic şi Ferdin.

Dimitrije Georgijevi ć Tirol (Dimitrie Gheorghievici Tirol) a rămas în conştiinŃa opiniei
publice în calitatea sa de colaborator apropiat al lui Vuk Karadžić. La Viena a studiat “arta
picturii”. Ca pictor a executat portrete şi icoane. Se păstrează portretele lui Vuk Karadžić, Jovan
Rajić, Sava Tekelija şi Dositej Obradović.

Emilijan Josimović (Emilian Iosimovici) a fost arhitect. S-a născut la Moldova Veche. A
studiat la Caransebeş şi Lugoj. A absolvit filosofia, ştiinŃele naturii şi ingineria la Viena. A plecat
la Belgrad în anul 1845. A fost membru al SocietăŃii “U čeno društvo” (Societate ŞtiinŃifică),
profesor şi rector al Liceului respectiv al Şcolii superioare. Este autorul unui număr apreciabil de
lucrări din domeniile arhitecturii, geometriei şi trigonometriei. Propunerea sa de sistematizare a
oraşului Belgrad din anul 1867 este primul plan documentat de sistematizare elaborat în Serbia.
ReŃelei de străzi înguste, neregulate, de tip oriental, în spaŃiul dintre râurile Sava, Dunăre şi
Cetate, el i-a opus o reŃea dreptunghiulară de străzi largi. Planul său de sistematizare a reprezentat
un model demn de urmat pentru ulterioarele planuri de sistematizare a oraşelor Serbiei în a doua
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jumătate a veacului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea. În urma sa au rămas
proiectele de construcŃie a splaiului în jurul Belgradului, a unui port în afara albiei Dunării şi de
construcŃie a unui tunel care ar lega Splaiul Savei cu Portul de pe Dunăre.

La cumpăna dintre cele două secole, arhitectul Milan Tabakovi ć (Milan Tabacovici) din
Arad a lăsat o pecete personală puternică în oraşul natal, dar şi în împrejurimi. Proiectele sale se
caracterizează printr-un deosebit simŃ al urbanizării, având şi elemente ale barocului. Inspirat de
realizările arhitecturii europene, el “mută” în Arad forme compoziŃionale dar, după asimilarea lor
prealabilă, imprimându-le individualitatea sa. Clădirile proiectate de Tabaković au alături de
funcŃionalitate şi elemente decorative importante, ceea ce le oferă pecetea unicatului.

Vorbind în general despre dezvoltarea artelor plastice în Banatul secolelor al XVIII-lea – al
XX-lea, Miodrag Jovanović relevă că “în decursul celor două veacuri, creaŃia plastică a sârbilor
(şi destinată sârbilor) în Banat oferă o serie de particularităŃi regionale şi locale şi valori care
devin părŃi importante pentru o privire generală asupra artei în bazinul Dunării”.

*
Înfiin Ńarea la Pesta, în anul 1826, a SocietăŃii “Matica Srpska” (Matca Sârbească), a avut o

importanŃă inestimabilă pentru dezvoltarea culturală şi renaşterea naŃională a poporului sârb în
ansamblul său.

Acceptată de întregul popor, “Matica Srpska” s-a transformat într-o puternică instituŃie
culturală, educaŃională şi ştiinŃifică de o deosebită importanŃă pentru păstrarea conştiinŃei
naŃionale, cultivarea şi promovarea literaturii sârbe. De o importanŃă aparte era  editarea revistei
Serbske letopisi, devenită Letopis Matice srpske (LetopiseŃul MatiŃei Srpska), a cărei prin
număr a apărut în anul 1825, avându-l ca redactor pe Georgije Magarašević (Gheorghie Ma-
garaşevici) şi care este astăzi cea mai veche revistă literară din lume, cu apariŃie neîntreruptă.

În anul 1864, sediul Maticei se mută la Novi-Sad, oraş în care existau posibilităŃi mai bune
pentru a acŃiona asupra întregului spaŃiu locuit de sârbi. PublicaŃiile sale, mai ales LetopiseŃul...,
calendarele, colecŃia Knjige za narod (CărŃi pentru Popor) şi alte tipărituri ajungeau în cele mai
îndepărtate locuri în care trăiau sârbii, chiar şi printre cei ce s-au strămutat în Ńări de dincolo de
ocean.

În deceniile care au precedat Primului Război Mondial, opunându-se maghiarizării,
“Matica Srpska” a reuşit, graŃie numeroaselor donaŃii ale binevoitorilor, să ofere burse de studii
tinerilor sârbi talentaŃi. Acest lucru a continuat într-o formă mai restrânsă, până la cel de al Doilea
Război Mondial. Reforma iniŃiată de Tihomir Ostojić a asigurat pătrunderea ideilor noi dar şi
afirmarea culturii şi a ştiinŃei sârbeşti.

“Matica Srpska” a devenit un luminator în jurul căruia se adunau forŃele creatoare ale
poporului sârb, nu numai ale celui care trăia în Ungaria, dar şi de pretutindeni. Regimul maghiar
privea cu suspiciune activitatea acestei instituŃii, încercând pe toate căile posibile să
zădărnicească ori să diminueze măcar importanŃa activităŃii ei în rândurile poporului sârb.
Orientarea strategică a regimului era un control asupra multiplelor forme de activitate ale
instituŃiei pentru a orienta activităŃile ei spre o angajare de loialitate. Izvorul neînŃelegerilor dintre
“Matica Srpska” şi autoritatea maghiară era rezistenŃa  energică a instituŃiei sârbeşti faŃă de toate
încercările de impunere a concepŃiei politicii oficiale, privind dezvoltarea societăŃii, însă punctul
de pornire l-a reprezentat Ungaria istorică integrată.

Eşuând în strădaniile sale, autoritatea maghiară s-a orientat spre supravegherea atentă a
activităŃii instituŃiei.

Printre cei dintâi membri ai societăŃii “Matica Srpska”, alături de cei şapte întemeietori, în
acelaşi an, 1826, aflăm şi nume provenind din teritoriul de azi al României. Aici existau centre
culturale importante şi printre principalii susŃinători ai instituŃiei nou înfiinŃate erau Timişoara şi
Aradul. Deci, printre cei dintâi membri îl aflăm pe Mihajlo Šević (Mihailo Şevici), comerciant
din Timişoara. În anul imediat următor, printre membri se numără comersanŃii din Timişoara:
Radovan Georgijević şi Jovan Stojanović.
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Notarul de Arad, Lazar Mihajlović (Lazar Mihailovici) devine membru în anul 1830. În
anul 1833 doi nobili se alătură acestei instituŃii. Ei sunt Jovan Nako din Sânnicolaul Mare şi
Jovan Nikolić din Rudna. În anul 1837 membri ai SocietăŃii “Matica Srpska” devin Petar
Tekelija, mare jupan de Arad, Sava Tekelija, proprietar din Arad, Stefan Damaskin, nobil din
Beregsăul Mic, Marko Bibić, comerciant din Arad. Eustahija Arsić,scriitoare din Arad şi Antonije
Šević, comerciant din Arad se alătură instituŃiei în anul 1838. Alte opŃiuni importante urmează în
anii următori. Membri ai instituŃiei culturale devin în 1840 – Josim Malenica, nobil din
Timişoara; 1844 – Nikola Janičarski, nobil din Timişoara, ðorñe Manesija, nobil din Timişoara,
Pavle Ostojić, nobil din Semlac; 1845 – Aleksandar Radivojević, comerciant din Arad; 1847 –
Jovan Šević, avocat din Timişoara; 1848 – soŃia lui Stojan Milenković din Lugoj; 1850 – Marta
Stefanović; casnică din Timişoara; 1852 – Antonije Panić şi Mihajlo Trandafilović, comercianŃi
din Ciacova; 1853 – Jovan Palik Učevni, nobil; în anii 1854 şi 1855 membri de onoare devin
Nikola Savić, avocat din Arad şi Jovan Krestić, medic din Timişoara. În anul 1855 membri devin
Arsenije Mihajlović, avocat din Arad, Lazar Sečanski, cetăŃean din Arad, Nikola Veličko,
comerciant din Timişoara. Până la transferarea sediului acestei instituŃii culturale la Novi Sad,
membrii ei mai devin: Jeftimija Konstantinović, casnică din Timişoara, Dimitrie Marković, medic
din Timişoara şi Antonije Joković, funcŃionar din Arad.

Între anii 1864 şi 1914 din Banat şi Crişana membri ai amintitei societăŃi devin şi oameni
din alte aşezări precum: Oradea, Sânnicolaul Mare, Sânpetru Mare, Diniaş, Cluj, Satchinez,
Nădlac, Pecica, Saravale, Sângeorge, Socol, Pojejena Sârbească, Moldova Veche, Fenlac. În total,
în perioada 1826-1914, numărul membrilor din Ńinuturile teritoriului de azi al României era de
108, reprezentând 25 de localităŃi, din care 18 erau comercianŃi, 13 proprietari, 12 funcŃionari, 6
avocaŃi, 6 învăŃători, 6 casnice, 5 medici, 3 Ńărani etc. Cei mai mulŃi erau din Timişoara – 38, apoi
din Arad 13, Sânnicolaul Mare 5 etc. Din celelalte aşezări erau 40 de membri. Acestui număr mai
trebuie adăugate persoane juridice. Prima care s-a alăturat acestei instituŃii, în anul 1861 a fost
Comunitatea Bisericească Ortodoxă din Ciacova, ei urmându-i: Biblioteca mănăstirii Bezdin,
Comunitatea Bisericească Ortodoxă Sârbă din Diniaş, Biblioteca mănăstirii din Sângeorge,
Comunitatea Ortodoxă Sârbă din Socol, Comunitatea Bisericească Ortodoxă Sârbă şi AsociaŃia
Plugarilor Sârbi din Sânmartinul Sârbesc, Comunitatea Ortodoxă Sârbă din Timişoara-Cetate,
Şcoala sârbească şi AsociaŃia Plugarilor Sârbi din Turnu şi Biblioteca Sârbească din Cenad.

Un loc de deosebită onoare printre membrii instituŃiei “Matica Srpska” îi revine lui Sava
Tekelija, primul ei preşedinte ales pe viaŃă.

Sava Tekelija, originar dintr-o familie de vază de nobili sârbi, este una dintre cele mai de
seamă personalităŃi ale sârbilor de la finele veacului al XVIII-lea şi din prima jumătate a secolului
al XIX-lea. Numele său, aşa cum subliniază istoricul Dušan J. Popović (Duşan I. Popovici), “a
devenit la sârbi un simbol al marelui, darnicului şi înŃeleptului binefăcător. Însuşi înŃelepciunea
destinaŃiei legatelor sale este mărturia înaltei instrucŃii a iniŃiatorului lor”.

Despre relaŃia lui Sava Tekelija şi “Matica Srpska”, alături de cele relatate anterior, trebuie
remarcat faptul că după ridicarea “embargoului” asupra activităŃii celei mai mari instituŃii
culturale a sârbilor, în 1837, interdicŃie care s-a instituit “din cauza agitaŃiei antistatale şi a
propagării panslavismului”, atunci când “Matica” era într-o situaŃie materială precară, Tekelija
oferă mijloace materiale importante numind, totodată, “Matica Srpska” drept moştenitorul său şi
executorul său testamentar. Drept mulŃumire, în anul 1838, “Matica” îl proclamă preşedinte al său
pe viaŃă.

Sfârşitul vieŃii sale de ctitor şi patriot Tekelija şi l-a dedicat operei de binefacere.
Cea mai importantă operă de binefacere a sa, “Tekelijanum”, internatul pentru studenŃii

sârbi din Pesta, este înfiinŃată în anul 1838. Despre această “întreprindere” a lui Tekelija, Dušan J.
Popović spune: “Fiind conştient de necesitatea creării unei instituŃii pentru propăşirea instrucŃiei
la sârbi, fapt drag inimii sale dintotdeauna, a asigurat mijloace materiale pentru şcolarizarea
sârbilor săraci şi talentaŃi, mijloace care erau gestionate de “Matika Srpska”.
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În acest sens Sava Tekelija semnează la Pesta la 21 august 1838 Osnovatelno pismo
(Scrisoare de întemeiere), prin care se pun bazele acestui legat. Această faptă a sa a fost
determinată de existenŃa unui însemnat număr de studenŃi sârbi în acest oraş. El şi-a lăsat averea
sa (peste 400.000 de forinŃi în argint) acestui legat care avea să-i poarte şi numele – Tekelijanum.
În acest sens clădirea a fost reamenajată pentru a corespunde necesităŃilor muncii şi vieŃii
tinerilor. În aceeaşi clădire se instalează şi “Matika Srpska”.

La alegerea bursierilor Tekelija acorda cea mai mare atenŃie succeselor la învăŃătură,
precum şi testelor de verificare a cunoştinŃelor. La început la “Tekelijanum erau 12, iar mai apoi
18 studenŃi. Cât a trăit, Tekelija însuşi se îngrijea de funcŃionarea instituŃiei sale, iar după decesul
său (în anul 1842) şi până la Primul Război Mondial – “grija cade” în sarcina “Maticei Srpska”.
Până în anul 1914 de binefacerile instituŃiei au beneficiat 346 de studenŃi originari din toate
Ńinuturile locuite de sârbi.

Sava Tekelija deŃinea o bibliotecă deosebit de bogată. Încă din anul 1825 se spunea că este
una dintre cele mai importante biblioteci particulare, aparŃinând unui sârb. După estimările lui
Mladen Leskovac biblioteca număra între zece şi unsprezece mii de tomuri. Şi biblioteca a
donat-o Tekelijanum-ului în anul 1838 şi aşa s-au pus bazele bibliotecii instituŃiei. După cel de-al
Doilea Război Mondial, resturile bibliotecii sunt mutate la Novi Sad, la “Matica Srpska”, unde se
află şi în ziua de azi.

După reluarea activităŃii SocietăŃii “Matica Srpska” (în urma interdicŃiei), Tekelija se
dedică plenar propăşirii activităŃii acestei importante instituŃii cultural-educative a sârbilor.

Atunci a demarat şi iniŃiativa transformării ei în Academie de ştiinŃe. În proiectul de Statut
se prevedea existenŃa membrilor titulari, corespondenŃi şi de onoare ai Academiei. “Matica
Srpska”, în calitatea sa de iniŃiator al Academiei de ŞtiinŃe, ar urma să-şi îndrume membrii spre
cercetări în domeniile ştiinŃei, ale literaturii şi artei. Prin decesul lui Tekelija în anul 1842
iniŃiativa de înfiinŃare a Academiei de ŞtiinŃe se stinge. Toate acestea se întâmplau pe când la
Belgrad şapte iniŃiatori între care Dimitrije P. Tirol din Ciacova, Jovan Stejić din Arad şi Aleksa
Janković din Timişoara înfiinŃau “Societatea Sârbă din Litere” prin care se pun bazele viitoarei
Academiei de ŞtiinŃe.

Referindu-se la opera lui Sava Tekelija, autorul Istoriei Maticei Srpska, Živan Milisavac
(Jivan MilisavaŃ) remarcă: “Eforturile sale ca în rândurile poporului său să lase o veşnică amintire
despre sine nu au fost zadarnice: legatul său a devenit baza solidă a dezvoltării intelectualităŃii
sârbe şi prin acesta el şi-a durat cel mai trainic monument pe care şi-l putea ridica”.

Poporul sârb nu l-a uitat. Sava Tekelija a devenit un simbol al binefacerii. Aprecieri despre
opera sa s-au rostit cu diverse ocazii şi în epoci diferite. Printre cele mai remarcabile momente în
acest sens a fost şi “marcarea” centenarului naşterii acestui mare om al istoriei noastre, festivitate
ce a avut loc în zilele de 17-19 august 1861 la Novi Sad, eveniment remarcat şi de Božidar
Kovaček în cartea sa Tekelijanumske istorije XIX veka (Istorii ale Tekelijanumului în secolul al
XIX-lea).

Printre cei mai importanŃi donatori ai “Matricei Srpska” se numără şi Jovan Nako.
Originar dintr-o veche şi bogată familie aristocratică, Jovan Nako este întemeietorul primului
legat literar al “Maticei”.

Contactele sale cu instituŃia amintită datează din tinereŃe când, în anul 1833, la numai
nouăsprezece ani, devine membru al societăŃii. Din anul 1837, după reluarea activităŃii instituŃiei,
începe participarea sa la diverse manifestări. Este adesea prezent la întruniri, participă la
întrunirea consiliului. Cu prilejul numeroaselor călătorii la Viena, susŃinea interesele “Maticăi”.
El a reprezentat “Matica” la întâlnirea de la Pesta, în 1843, cu ocazia vizitei mitropolitului de
Karlovci, Josif Rajačić. A fost un participant activ în conceperea programului, mai ales după ce
Jovan Subotić propusese planul său de reorganizare a celei mai vechi instituŃii culturale sârbeşti.

La un deceniu de la dobândirea calităŃii de membru, în anul 1844, Jovan Nako redactează
cunoscuta sa Zaveštatelno pismo (Scrisoare de DonaŃie) prin care înfiinŃează primul legat literar.
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În această scrisoare el expune şi principalele teme de cercetare care ar fi finanŃate din resursele
legatului, în urma unor concursuri.

Un loc de frunte în acest sens l-a ocupat Gramatica Limbii Sârbe, urmând ca acesta să fie
“pe cât posibil făcută după cercetări filosofico-critice, deschisă spre toate graiurile limbii
respective şi punctul de pornire pentru exprimarea limbii literare a tuturor sârbilor.”

O altă temă de concurs era Istoria poporului sârb în Ungaria, mai exact Cercetarea
politico-istorică a primelor urme ale existenŃei sârbilor în Ńările austriece şi mai ales în Ungaria,
cu deosebită referire diplomatico-critică la convenŃii, drepturi şi privilegii.

Formarea celei de-a treia teme era Despre situaŃia clerului bisericii răsăritene în Ungaria.
O a patra temă cerea elaborarea unei istorii “populare” a poporului sârb.
A cincia temă, intitulată Epos, avea în vedere lucrări din trecutul sârbilor.
Din fondurile legatului lui Jovan Nako până în anul 1848, au fost premiate numai două

lucrări, ambele aparŃinând lui Jovan Subotić. Nici una, însă, nu a fost publicată. În ce priveşte
celelalte teme, ori nu au existat “răspunsuri”, ori “veneau” manuscrise pe care “Matica Srpska”
nu le putea accepta. Era, deci, un bilanŃ foarte modest, având în vedere suma mare de bani donată
de Jovan Nako, societăŃii “Matica Srpska”.

Referindu-se la soarta donaŃiei lui Jovan Nako, în a sa Istorie a Maticei, Živan Milisavac
conchide: “În perioada aceea, în cadrul Maticei nu existau oameni care ar fi putut folosi această
ofertă bogată mai bine, mai eficace”.

Printre cei mai mari donatori ai SocietăŃii “Matica Srpska” se numără  şi Jovan Palik
Učevni (Iovan Palik Ucevni) din Timişoara. Provenea dintr-o familie de sârbi din HerŃegovina.
ÎmbogăŃindu-se din activitatea de comerciant, în anul 1801 primeşte titlul de nobil.

A făcut donaŃii pentru construirea Casei parohiale ortodoxe a sârbilor din
Timişoara-Cetate. L-a susŃinut material în timpul studiilor pe Atanasije Stojković (Atanasie
Stoicovici) care i-a şi dedicat vestita sa lucrare Fizica. Jovan Muškatirović i-a dedicat studiul său
privind alimentaŃia umană.

La finele vieŃii se hotărăşte să fondeze un legat destinat societăŃii “Matica Srpska”. Cei
10.000 de forinŃi de argint, pe care i-a donat, erau cel mai mare cadou bănesc pe care l-a primit
“Matica Srpska”. Suma de bani a devenit proprietatea SocietăŃii care i-a putut cheltui cum crede
de cuviinŃă.

DonaŃia lui Jovan Palik Učevni a avut ecou nu numai printre sârbi, ci şi printre slovaci.
Astfel, ziarul Orol tatranski  editat de Ljudevit Štur scria: “Această donaŃie importantă trebuia să
fie pentru membrii şi funcŃionarii acestei importante instituŃii populare, un nou imbold să se
angajeze cu forŃe noi pentru propăşirea sa. Când va lăsa oare cineva un asemenea testament şi
pentru tatrans-ul nostru?”

Astăzi, secŃiile Maticei efectuează cercetări ştiinŃifice în toate domeniile vieŃii şi rodul
acestor cercetări este cuprins în nouă serii de culegeri, care publică lucrări de un înalt nivel
ştiinŃific, cea mai recentă publicaŃie de acest gen este Temišvarski zbornik (Culegere
Timişoreană).

SecŃia timişoreană a instituŃiei “Matica Srpska” a fost înfiinŃată la 2 aprilie 1990. SecŃia are
un Program propriu al activităŃii în care se specifică faptul că ea se va ocupa, în colaborare cu
academiile şi alte instituŃii şi organizaŃii ştiinŃifice şi culturale, de cercetare ştiinŃifică. Vor fi
cercetate istoria şi cultura sârbilor în România, precum şi legăturile istorice dintre poporul sârb şi
cel român. Prin intermediul Academiei de ŞtiinŃe din România, se va colabora cu instituŃii
ştiinŃifice şi culturale din România. Se va menŃine legătura cu instituŃiile şi organizaŃiile sârbeşti,
cu Biserica Ortodoxă Sârbă, cu Ambasada şi Consulatul General în România, precum şi cu
persoane fizice interesate de activitatea secŃiei. S-a convenit ca rezultatele cercetărilor să fie
publicate în culegeri, ediŃii speciale şi tomuri anume tipărite, dar vor fi şi prezentate la
simpozioane ştiinŃifice. SecŃia va urmări activitatea de cercetare ştiinŃifică şi a altor instituŃii
încercând să coordoneze activitatea generală conform necesităŃilor şi a posibilităŃilor. Programul
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menŃionează şi câteva domenii de activitate pe care le va coordona SecŃia, cum ar fi: istoria,
istoria artei plastice, etnologia, literatura şi limba, dreptul şi sociologia, activitatea editorială.

*
Începuturile vieŃii teatrale a sârbilor pe teritoriul de azi al României datează de la sfârşitul

secolului al XVIII-lea. Despre acestea ne relatează istoricul teatrului sârb Božidar Kovaček
(Bojidar Covacec) în articolul intitulat “Pe urmele vieŃii teatrale a sârbilor la Timişoara”, articol
apărut şi în primul tom al publicaŃiei Temišvarski zbornik Matice srpske.

Prima ştire privind un spectacol de teatru în limba sârbă la Timişoara, apare în anul 1793 în
ziarul Slovenoserbskija vjedomosti. De fapt sârbii au avut ocazia să vadă spectacole de teatru în
acest oraş încă din anul 1753, când este înfiinŃat Teatrul german care îşi prezenta spectacolele,
începând din anul 1761, în clădirea Magistratului sârb.

Organizatorul primului spectacol în limba sârbă a fost Jovan Krestić (Iovan Crestici),
învăŃător la Şcoala Primară din cartierul Fabric. Ziarul Slavenoserbskija vjedomosti scria că “la
Timişoara în ziua de 12 mai 1793 tineretul din Fabric şi-a Ńinut preumblarea sau maiales în
aşa-numitul Prezident- vertograd şi în aceeaşi zi înspre seară, la ora şase, în prezenŃa mulŃimii de
norod, a prezentat o comedie despre educarea sensibilă a copiilor”.

Spectacolul a avut loc, conform relatării ziarului, într-un spaŃiu în afara clădirii şcolii, la
sfârşit de an şcolar. Acest lucru a marcat transformarea spectacolelor şcolare ocazionale în
reprezentaŃii date de amatori. Scriitorul Milorad Pavić (Milorad Pavici) consideră că atunci a fost
prezentat un spectacol pe un text scris de Vikentije Rakić (Vichentie Rachici) intitulat Šest slov o
vospitanijiu čad (Şase vorbe privind educarea opiilor).

După aproape două decenii sunt menŃionate noi reprezentaŃii teatrale la Timişoara. Este
vorba de spectacole date împreună cu elevii şcolii elementare din Timişoara, de către omul de
teatru şi autorul dramatic Marko Jelisejić (Marco Ieliseici) între anii 1814 şi 1826. Sub
conducerea sa s-au jucat la Timişoara Car Uroš (łarul Uroş), Žertva Avramova (Jertfa lui
Avram), Stradanje prekrasnog Josifa (Supliciul lui Iosif cel Bun).

Între anii 1826-1833, acelaşi Jelisejić organizează spectacole de teatru la Arad. Aici se
joacă piesele Velizar, Aleksa  şi Natalija sau Petru cel Mare.

O revigorare a calităŃii artistice a spectacolelor de teatru la Timişoara şi Arad este realizată
de omul nostru de teatru Joakim Vuji ć (Ioachim Vuici).

Fiind un important centru cultural sârbesc, Timişoara îi atrage pe mulŃi oameni de cultură.
Printre aceştia este şi Joakim Vujić. El însuşi în scrierea Životoopisanije (Descrierea VieŃii Mele)
notează: “Îmi petrec iarna liniştit în casa mea însă  în minte îmi este noua mea geografie, mai
exact cum să ajung s-o tipăresc. Şi după multe ceasuri de gândire ajung la concluzia: să merg la
Timişoara şi acolo să prezint câteva piese de teatru pentru a putea face rost de bani şi a-mi tipări
cartea”.

Popasul lui Vujić la Timişoara, în anul 1828, este atestat şi de Dimitrije P. Tirol într-o
scrisoare adresată lui Jernej Kopitar: “Ieri a sosit Joakim Vujić să prezinte comedii pentru a-şi
putea tipări Geografia”. În acelaşi an, 1824, până în luna martie, în casa lui Tirol a fost găzduit,
tot la Timişoara, Vuk Karadžić cu familia sa. Îl luna iunie, într-o scrisoare către Vuk, care între
timp plecase la Viena, Tirol confirmă că Vujić a prezentat aici piesa Sora din Irig, având cuvinte
de laudă la adresa actorilor dar criticându-l pe Vujić pentru slaba realizare a rolului şi com-
portament ireverenŃios faŃă de public.

Vujić a mai poposit la Timişoara şi în anul 1839.
A organizat spectacole de teatru şi la Arad. Prima dată în anul 1832 cu piesa Paunka

Jagodinka scrisă în timpul şederii sale la mănăstirea Bezdin (1831-1832). Presa notează că a fost
primit cu căldură nu numai de publicul sârbesc, ci şi de cel românesc. Aici s-a bucurat de
ospitalitatea primei scriitoare a timpurilor noi, Eustahija Arsić. În cartea sa autobiografică Vujić o
recunoaşte ca prima şi unica sa patroană.
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Pentru spectacolele de la Timişoara şi Arad, Vujić îşi recruta actori din rândul localnicilor,
mai ales al elevilor, al mai tinerilor meşteşugari şi comercianŃi.

Înfiin Ńarea în 1861 a Teatrului NaŃional Sârb avea mai ales un caracter naŃional-politic, şi
o importanŃă moral-educativă. Acest imperativ s-a aflat în centrul atenŃiei teatrului la înfiinŃare, şi
a rămas valabil şi mai târziu, când apar sarcini artistice mai complexe.

Începutul activităŃii Teatrului NaŃional Sârb este strâns legat de activitatea echipei de teatru
din Cenadul Sârbesc.

Prima formaŃie sârbească de teatru profesionist este înfiinŃată la sfârşitul lunii septembrie
1860 la Cenad. Conducătorii trupei erau Stevan Putić (Stevan Putici) şi Andrija Putić (Andria
Putici). O lună mai târziu, conducerea este preluată de omul de teatru Jovan Knežević (Iovan
Cnejevici). Această trupă prezintă, în cursul lunii noiembrie, spectacole în mai multe localităŃi
bănăŃene. Astfel, în cadrul turneului întreprins, ajunge la 23 noiembrie 1860 la Novi Sad, unde
prezintă spectacole până la 20 decembrie, continuându-şi apoi turneul prin Banat. Această primă
prezentare a trupei de teatru din Cenadul Sârbesc i-a oferit lui Jovan ðorñević (Iovan
Georgevici), viitor prim director al Teatrului NaŃional Sârb din Novi Sad, prilejul să înceapă
printr-o serie de articole publicate în ziarul Srbski dnevnik (Cotidian Sârbesc), munca agitată
pentru înfiinŃarea unui teatru naŃional, invitându-i pe sârbi să i se alăture în strângerea resurselor
financiare necesare unei activităŃi de succes.

Răsunetul a depăşit aşteptările. Pe adresa ziarului Srbski dnevnik au început să sosească
donaŃii în bani, dar şi obiecte adecvate recuzitei teatrale. Trupele de amatori dar şi formaŃii corale
încep să dea spectacole şi să organizeze seri distractive în beneficiul înfiinŃării Teatrului NaŃional
Sârb.

În toiul acestei campanii, în luna iunie 1861, Knežević cu trupa sa din Cenad soseşte din
nou la Novi-Sad. Aici, însă, vine în conflict cu membrii trupei pentru că avea intenŃia să le
micşoreze salariile. Astfel nouă din membrii trupei de teatru din Cenad adresează la 27 iulie 1861
o cerere SocietăŃii de Lectură Sârbe din Novi Sad, rugând să fie primiŃi sub patronajul acestei
instituŃii. Chiar a doua zi, la 28 iulie 1861, Societatea de lectură Novi Sad care, sub preşedinŃia lui
Svetozar Miletić (Svetozar Miletici) pornise campania de înfiinŃare a Teatrului NaŃional Sârb,
hotărăşte înfiinŃarea acestei instituŃii. Primii  membrii ai trupei erau: Dimitrije Ružić (Dimitrie
Rujici), Dimitrije Marković (Dimitrie Marcovici), Nikola Nedeljković (Nicola Nedelcovici), Ko-
sta Hadžić (Costa Hagici), Mihajlo Gavrilović (Mihailo Gavrilovici), Mihajlo Rac (Mihailo RaŃ),
Mladen Cvejić (Mladen łveici), Stevan Čakić (Stevan Ciachici) şi Draginja Popović (Draghinia
Popovici).

Imediat li s-au alăturat: Ljubica Popović (LiubiŃa Popovici), Milica Grunčić (Mili Ńa
Gruncici), Nikola Zorić (Nicola Zorici) şi Nikola Putić (Nicola Putici). Director era Jovan
ðoñević.

Primul spectacol al actorilor din Cenad la Teatrul NaŃional Sârb a avut loc la 4 august
1861. S-au prezentat două piese într-un act: Prijetelji (Prietenii) de Laza Lazarević (Laza
Lazarevici) şi Muški metod i ženska majstorija (Metoda Bărbătească şi Măestria Feminină) a
scriitorului maghiar Lajós Kéver în adaptarea lui ðura Vukičević (Giura Vuchicevici).

Cât de mult s-au îngrijit sârbii din Banatul de Timişoara şi din Crişana de activitatea
Teatrului NaŃional Sârb, stau mărturie numele donatorilor. Cea mai importantă donaŃie (1.000 de
forinŃi) aparŃine lui Jovan Nicolić de Rudna. CeilalŃi donatori au fost: Miloš, Fedor şi Mihajlo
Nicolić, Petar Čarnojević de Macea, dr. Toma Stefanović, medic orăşenesc al Timişoarei, cel ce
s-a îngrijit de strângerea donaŃiilor, dr. Aleksandar Koda, medicul judeŃului Timiş, Comuna
Bisericească Ordodoxă Sârbă Timişoara, Comuna Bisericească Ortodoxă Sârbă din Timişoa-
ra-Fabric, Minodora Zvekić din Timişoara, Dimitrije Zamfirović, poştaş din Ciacova, Jovan
Dajević, comerciant din Ciacova, ðorñe Janković, particular din Lipova şi Mihajlo Lazić, avocat
din Arad.

AnumiŃi iubitori ai artei teatrale, pe lângă donaŃii în bani, au lăsat prin testament o parte a
averii lor SocietăŃii Teatrului NaŃional Sârb. Astfel, cneazul Aleksandar Karañorñević (Alexandar



136

Karageorgevici), care a petrecut o anumită perioadă de timp la Timişoara, a lăsat 1.500 de forinŃi,
Vasa Stajić din Timişoara – 740 de forinŃi, Hristifor Šifman, geometru din Comloşu Mare – un
legat de 200 de forinŃi anual, Gavra Jaranović din Arad a lăsat o casă cu etaj şi o vie la Ghioroc,
Stevan Antonović din Lipova – un legat de 100 de forinŃi, Emilija Dajević din Ciacova – un legat
de 400 de forinŃi etc.

În calitatea sa de preşedinte al SocietăŃii pentru Teatrul NaŃional Sârb cu sediul la Novi
Sad, Stevan Brenovački mulŃumeşte ComunităŃii Bisericeşti Ortodoxe Sârbe din Timişoara Cetate
care a donat 1.050 de forinŃi. În scrisoarea de mulŃumire el evidenŃiază în mod special:
“Mul Ńumesc pentru patriotismul dumneavoastră rar şi din plin exprimat cu acest prilej, pentru
întărirea încă tânărului Teatru NaŃional Sârb destinat emancipării poporului, pentru darul oferit cu
mărinimie”. Ca mărturie a grijii poporului sârb pentru activitatea Teatrului NaŃional Sârb mai stau
şi alte câteva documente.

În primii ani după înfiinŃare, repertoriul Teatrului NaŃional Sârb avea cu prioritate un
caracter naŃional-politic, ceea ce corespundea şi cerinŃelor publicului din vremea aceea. Era
perioada efervescenŃei mişcării de eliberare naŃională, a romantismului. În paralel, în repertoriul
teatral îşi face loc şi realismul. Piesele reprezentate erau cu prioritate din repertoriul sârbesc, însă
şi din cel sud-slav şi universal. Organele de stat erau conştiente de locul aparte pe care îl ocupă
teatrul în viaŃa poporului sârb. De aceea, nu numai că ajutorul statului pentru Teatrul NaŃional
Sârb era inexistent, ajutor acordat, de altfel, altor teatre, însă exista chiar o interdicŃie privitoare la
acordarea de donaŃii de către comunele sârbeşti, dacă aceste donaŃii sunt destinate întreŃinerii
teatrului.

De la înfiinŃarea sa şi până la cea dintâi conflagraŃie mondială, Teatrul NaŃional Sârb a dat
spectacole în mai toate localităŃile mai importante din Austro-Ungaria, dar a vizitat şi Serbia. Pe
teritoriul de azi al României, numărul spectacolelor date în perioada amintită se ridică la circa
două sute, mai toate fiind în localităŃi urbane. Privind acum afişele dar şi relatările se poate spune
că la spectacole au asistat alături de sârbi şi românii dar şi germani, maghiari şi evrei. Timişoara
se detaşează, desigur. Numai din anul 1863, an al primei stagiuni de prezenŃă a Teatrului NaŃioanl
Sârb, la Timişoara şi până în 1902 “vizite” în acest oraş erau în număr de şase însă numărul
spectacolelor era de 88. Aproape identică este situaŃia şi la Ciacova: din 1863 până în 1906 au
existat şapte vizite şi 84 de spectacole.

În cursul anului 1865, Teatrul NaŃional Sârb şi prezintă spectacole în localităŃile de pe
Valea Mureşului, şi anume: la Arad 11, iar la Lipova 7. În anul 1898, Teatrul NaŃional Sârb
revine, însă de această dată la Sânnicolaul Mare, unde prezintă opt spectacole.

În cadrul Teatrului NaŃional Sârb, s-au afirmat câŃiva mari actori originari din localităŃile
de pe teritoriul de azi al României.

“Capul de afiş” îl deŃine Dimitrije Ruži ć, născut în Cenadul Sârbesc. Cu mici întreruperi,
el a rămas în cadrul Teatrului NaŃional Sârb cinci decenii, fiind rând pe rând actor, regizor şi
director. Fiind un actor de factură dramatico-eroică, el aducea în scenă chiar în cazul unui
repertoriu dintre cele mai complexe, imaginaŃie şi dinamism. Despre rolurile din repertoriul său
actoricesc s-a spus că “s-au ridicat de la bufonerie şi comedie la cele mai luminoase şi cele mai
grele caractere dramatice”. Publicul de atunci vedea în el înfăŃişarea nu numai a ceea ce avea mai
bun şi mai nobil teatrul nostru ci l-a identificat cu personajele pe care le interpreta – cu luptătorii
pentru libertate, dreptate şi adevăr.

Tot din Cenadul Sârbesc era şi Fotije Ili čić (Fotie Ilicici) care a devenit celebru în calitate
de actor şi director al Teatrului Sârb Ambulant. Cu trupa sa de actori “acest veşnic pelegrin şi
idealist fără de casă” a cutreierat prin multe localităŃi sârbeşti, timp de patru decenii. A poposit şi
printre musulmani şi croaŃi.

Stevan Deskašev (Stevan Descaşev) era din Arad. A fost un cântăreŃ de operă de renume
mondial prezent pe scenele din Belgrad, Novi Sad, Zagreb, Budapesta şi Petrograd. Din “pana” sa
avem traduceri şi adaptări ale multor creaŃii de operă în limba sârbă.
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Pe scena Teatrului NaŃional Sârb au mai jucat: Kosta Hodžić, Vasa Marković şi Jovan
Putić din Cenadul Sârbesc, Nikola Jorgović din Timişoara, Jelena Nikolić din LeskoviŃa,
Radenko Almažanović din Ivanda şi alŃii.

ApariŃia şi dezvoltarea instituŃiilor şi societăŃilor cu profil social şi cultural printre sârbii
din Ungaria în decursul veacului al XIX-lea au fost expresia dorinŃei clasei cetăŃeneşti ca prin
activităŃile pe aceste tărâmuri să contribuie la propăşirea poporului.

În perioada puternicei mişcări de organizare a instituŃiilor de cultură de bază ale sârbilor şi
inspirându-se de la Societatea “Matica Srpska”, Dimitrije P. Tirol înfiinŃează în anul 1828, la
Timişoara, “Društvo ljiubitelja knjižestva srpskog” (“Societatea Iubitorilor de Literatură sârbă”).
Societatea se înfiinŃează în scopul “de a lumina poporul sârb, să ajute cultura sa, să tipărească şi
să difuzeze cartea sârbească, să editeze un ziar literar, să asigure pensii pentru oamenii de ştiinŃă
şi scriitori şi să acorde burse elevilor.” În cadrul SocietăŃii fiin Ńa în 1828 şi Biblioteca AsociaŃiunii
Iubitorilor de Literatură.

OpŃiunea strategică a SocietăŃii era trecerea treptată la însuşirea reformei limbii şi a
ortografiei, prin publicarea lucrărilor în limba populară, înlesnirea treptată a cunoaşterii de către
un larg cerc de cititori a operei lui Vuk Karadžić, a meritelor sale pe tărâm literar şi mai ales a
activităŃii sale  de culegere, prelucrare şi tipărire a comorilor populare.

Oamenii noştri de cultură au salutat cu căldură înfiinŃarea “SocietăŃii iubitorilor de
Literatură Sârbă”. În anul 1831 autorităŃile interzic activitatea SocietăŃii. Până atunci, însă, s-a
reuşit tipărirea operei lui Iovan Sterija Popović Nahod Simeon. Trebuie remarcat şi faptul că unul
dintre membrii activi ai societăŃii a fost şi naturalistul Pavle Kengelac.

Tot din iniŃiativa lui Dimitrije Tirol ia fiinŃă în anul 1851 “Društvo Čitališta fabričog”
(“Societatea de Lectură din Fabric”), care avea să aducă la renaşterea vieŃii culturale din
Timişoara.

Înfiin Ńării acestei societăŃi i-a premers o întreagă istorie legată de bibliotecile din
Timişoara, istorie ale cărei rădăcini se află în secolul al XVIII-lea. Astfel, se ştie că biblioteca
particulară a episcopului Timişoarei Petar Petrović număra circa o mie de cărŃi în limbile sârbă,
germană, franceză, rusă, latină şi engleză. Eparhia Timişoarei, prima din Mitropolia Karlovci,
avea o bibliotecă proprie. Faptul este atestat şi de Dimitrije Tirol într-o scrisoare adresată lui Vuk
Karadžić în anul 1823, unde se vorbeşte despre Biblioteca bisericii sârbeşti din Timişoara.

Conform celor notate de Ljubomir Durković Jakšić (Lubomir Durkovici Iacşici), biblioteca
sârbească la Timişoara a fost înfiinŃată în anul 1827. Această ştire inserată în cartea Istoria
Bibliotecilor Sârbeşti 1801-1850, ne mai oferă şi o listă a abonaŃilor la calendarul Banatski
almanah pentru anul 1828. Şi “Societatea Iubitorilor de Literatură Sârbă” îşi avea o bibliotecă a
sa. Sub diverse denumiri, biblioteca a existat până spre mijlocul secolului al XIX-lea, ceea ce se
poate afla şi din listele abonaŃilor la diferite publicaŃii din perioada respectivă.

Deci, animatorii vieŃii culturale din Timişoara, avându-l în frunte pe Dimitrije Tirol,
iniŃiază în anul 1851 înfiinŃarea unei biblioteci în condiŃiile noului avânt al culturii sârbe la
Timişoara, capitală a Voievodatului Serbiei, oraş cu bogate tradiŃii de cultivare a unui adevărat
cult faŃă de carte în general.

În baza Statutului, membrii “SocietăŃii de Lectură din Fabric” aveau datoria “să citească
ziare, scrieri periodice şi cărŃi de care se va face rost după posibilităŃile financiare ale SocietăŃii şi
care vor forma apoi Biblioteca SocietăŃii”. Membru al SocietăŃii putea deveni “fiecare om cinstit,
fără deosebire de stare şi naŃionalitate”. S-a stabilit ca taxa de înscriere să fie 6 forinŃi. În
conducerea SocietăŃii erau aleşi preşedintele, vicepreşedintele, casierul, bibliotecarul şi încă doi
membri. Aceasta era colectivă. Conducerea era obligată să prezinte dări de seamă privind
activitatea adunării generale care avea loc de două ori pe an. Primul preşedinte al “SocietăŃii de
Lectură din Fabric” a fost Dimitrije Tirol, iniŃiatorul întregii acŃiuni.

Din multitudinea activităŃilor SocietăŃii am remarca organizarea de baluri, editarea
anuarului Temišvarski kalendar (Calendarul Timişoarei), îmbogăŃirea fondului de carte, Ńinerea
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adunărilor. Dimitrije Tirol dorea ca Societatea să devină o instituŃie general-culturală în jurul
căreia s-ar aduna oameni de cultură de diverse profile. Spera ca în felul acesta, aici, la periferia
sârbimii, va forma o instituŃie culturală care va păstra spiritul naŃional periclitat din mai multe
părŃi. În acest sens, a şi organizat activităŃi specifice, cum ar fi Ńinerea de adunări extraordinare.
Într-o invitaŃie pentru adunarea extraordinară din anul 1853, scria că membrii şi patrioŃii “care
bunăstarea şi propăşirea acestei instituŃii au la inimă sunt rugaŃi politicos să nu fie indiferenŃi faŃă
de această instituŃie foarte folositoare ci să activeze şi să facă bine şi să vină la adunare”. Scopul
acestei adunări era modificarea  Statutului SocietăŃii pentru ca această Societate să poată face faŃă
sarcinilor complexe pe care le avea Societatea “Matica Srpska”.

ActivităŃile “SocietăŃii de Lectură din Fabric” chemau forŃele sârbeşti din acest vestit oraş
pentru istoria sârbilor, canalizându-le spre acŃiuni cultural-educative.

Despre efervescenŃa culturală survenită după înfiinŃarea “SocietăŃii de Lectură din Fabric”
iniŃiată de Dimitrije Tirol, stau mărturie numeroasele activităŃi organizate decenii de-a rândul de
către această instituŃie. Mărturie stă şi o însemnare a lui Miloš Crnjanski despre cei dintâi ani ai
secolului al XX-lea: “Fabricul, aşa negru şi plin de funingine cum era, avea o bibliotecă unde se
organizau seri literare”. Această bibliotecă, scrie mai departe Crnjanski, “a devenit dintr-odată un
bastion al adunărilor sârbilor din Timişoara. Această lume, care încerca să buchisească în limba
sa, venea aici cu entuziasm nebun. Oricine murea îşi lăsa averea fie bisericii, fie pentru cărŃi”.

Din iniŃiativa lui Branko Stefanović care s-a întors în 1867 de la studii din Viena, ia fiinŃă
“Srpska pevačna družina” (“Societatea Corală Sârbă”) la Timişoara. Era primul cor laic din
întreaga sârbime. După doi ani, în 1869, Ministerul Afacerilor Interne al Ungariei aprobă Statutul
noii instituŃii. Drept scopuri ale AsociaŃiunii sunt menŃionate: promovarea cântării bisericeşti,
dezvoltarea vieŃii sociale şi instrucŃia muzicală. Se preconizau organizarea de întruniri şi partici-
parea la spectacole.

Primul spectacol public al corului s-a Ńinut cu ocazia organizării primei întruniri
extraordinare a tineretului sârb din Timişoara, în luna februarie 1868. În anii următori, se
organizează şi alte câteva spectacole. După destrămarea “Tineretului Unit Sârb”, autorităŃile au
început să pună beŃe în roate activităŃilor “SocietăŃi Corale Sârbeşti”.

Ultima apariŃie în public a acestei formaŃii are loc în anul 1875. Urmează apoi o întrerupere
de 10 ani în activitatea acestei organizaŃii culturale. Activitatea e reluată în anul 1886 printr-o
suită de concerte şi reuniuni. Din darea de seamă asupra activităŃii se poate vedea că spre sfârşitul
secolului, organiza baluri, serate dansante, reuniuni şi concerte. Repertoriul “SocietăŃii” a fost
divers, cuprinzând cântece cu caracter naŃional, dar şi muzică clasică, apoi dansuri populare dar şi
dansuri moderne (de salon). În darea de seamă din anul 1895 se constată: “Societatea” noastră a
cultivat de la înfiinŃarea sa şi până azi şi va cultiva şi pe mai departe muzica populară şi biseri-
cească sârbă, răspunzând nobilului Ńel de a trezi conştiinŃa poporului şi de a păstra trăsăturile
populare sârbe, de a cultiva şi dezvolta în rândul poporului sârb sentimentul patriotic şi cel
religios”.

La o festivitate aparte, în anul 1895, are loc sfinŃirea drapelului “SocietăŃii Corale Sârbeşti”
din Timişoara. La această festivitate participă 800 de membri ai formaŃiilor corale din Vršac,
Pančevo, Ciacova, Kikinda, Socol, Veliki Bečkerek, Bela Crkva, Mokrin şi Denta. Erau prezenŃi
şi membri ai formaŃiilor româneşti şi germane.

“Societatea” şi-a desfăşurat activitatea până în anul 1914, organizând spectacole publice,
seri distractive, excursii şi spectacole prin satele bănăŃene.

Tot Branko Stefanović a iniŃiat şi a înfiinŃat Societatea Literară a Tinerilor, “Zabava”
(RecreaŃia).

Membri ai acestei societăŃi erau studenŃii şi liceenii timişoreni. ÎnfiinŃarea acestei societăŃi
era în concordanŃă cu insistenŃa “Tineretului Unit Sârb” de a organiza societăŃi cultural-educative
pe tot cuprinsul vieŃuit de sârbi.
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Societatea corală “Zora” (Zorile) din Mehala este înfiinŃată în anul 1903, luându-se
exemplul “SocietăŃii Corale Sârbeşti” din Timi şoara. Până la Primul Război Mondial “Zora” a
organizat seri distractive, a dat spectacole în localităŃile învecinate şi a colaborat cu Societatea.

În anul 1900 ia fiinŃă la Timişoara “AsociaŃia de Binefacere a Femeilor Sârbe”. AsociaŃia
organiza concerte cu participarea artiştilor de seamă. Veniturile erau destinate scopurilor
caritabile.

În anul 1918, ia fiinŃă Ansamblul Cultural-Artistic al Tineretului “Kolo mladih Srba” (Hora
Tinerilor Sârbi). În cadrul aceste asociaŃii fiin Ńau o trupă de teatru de amatori şi formaŃii artistice.
Şi-a desfăşurat activitatea până la retragerea autorităŃii sârbe din Timişoara, în luna iulie 1919.

Pe lângă cele din Timişoara şi în alte localităŃi ale Banatului şi ale Crişanei existau instituŃii
culturale şi organizaŃii obşteşti ale sârbilor.

Biblioteca din Ciacova ia fiinŃă în anul 1867. Dositej Obradović este ales patron al
instituŃiei. Preşedinte era Nika Mihajlović (Nika Mihailovici). Biblioteca organiza diverse acŃiuni
culturale.

La Arad se înfiinŃează “Societatea Corală Sârbă” în anul 1876. Ea dădea spectacole la Arad
şi în localităŃile din împrejurimi.

“Societatea de Binefacere a Femeilor Sârbe” din Arad ia fiinŃă în anul 1913. łelurile sale
erau în consens cu concepŃiile sociale de atunci, precum: şcolarizarea copiilor ai căror părinŃi erau
săraci, ajutorarea văduvelor sărace şi a orfanilor, îngrijirea bolnavilor şi a neputincioşilor, găsirea
locurilor de muncă pentru tinerii şomeri, promovarea principiilor morale. Veniturile asociaŃiei
proveneau de la spectacole, cadouri şi legate.

Spre sfârşitul secolului al XIX-lea şi la Sânnicolaul Mare iau fiinŃă societăŃi şi instituŃii
culturale sârbeşti: Biblioteca – în anul 1893, iar în anul 1900, în acest oraş se înfiinŃează
“AsociaŃia de Binefacere a Femeilor Sârbe”. Această asociaŃie era similară celor din Timişoara şi
Arad.

Printre cele mai vechi biblioteci este şi Biblioteca Sârbească din Cenadul Sârbesc, înfiinŃată
în anul 1890. În anul 1910, în aceeaşi localitate se organizează şi Biblioteca Plugarilor. Într-o altă
localitate, la Becicherecu Mic, se înfiinŃează Corul Bisericesc în anul 1890, iar Biblioteca
Sârbească din Variaş îşi începe activitatea în anul 1904. În cadrul “AsociaŃiei Plugarilor Sârbi”
din Diniaş se înfiinŃează în anul 1908, Biblioteca Sârbească având un fond de carte primit în dar
de la Societatea “Motica Srpska”. Un grup de iubitori ai cărŃii înfiin Ńează tot la Diniaş, în anul
1913, Biblioteca Plugarlor, care devine membru colectiv al SocietăŃii “Matica Srpska”. La
Beregsău Mic se înfiinŃează în anul 1911, Kasina (Club). Un an mai târziu îşi începe activitatea
Corul Sârbesc din Denta. Tot în anul 1911 se înfiinŃează Corul Sârbesc la Sânmartinu Sârbesc. În
anul 1914 “s-au întâlnit iubitorii de carte din Sânmartin şi au hotărât să înfiinŃeze o bibliotecă”.
Este denumită Biblioteca Plugarilor pentru că plugarii au şi fost cei ce au înfiinŃat-o. La întrunirea
de constituire s-a remarcat că scopul acestei Biblioteci este să-şi aducă aportul la instruirea local-
nicilor, ceea ce avea să fie benefic în munca ei.

Sârbii din România au bogate tradiŃii şi în editarea ziarelor şi a revistelor, ale cărei
începuturi se semnalează prin anii ’20 ai secolului al XIX-lea. Toate ziarele şi revistele mai
importante în limba sârbă apăreau pe parcursul aproape a unui veac, până la Primul Război
Mondial, la Timişoara. Sporadic se înregistrează apariŃii şi în alte medii locuite de sârbi.

Toate publicaŃiile sârbeşti ce apăreau pe teritoriul României de azi până la sfârşitul
Primului Război Mondial au avut o viaŃă scurtă. Apărând la periferia spaŃiului etnic şi lingvistic
sârb, care se îngusta din ce în ce mai mult, ziarele şi revistele, ori se stingeau de la sine după o
anumită perioadă, ori îşi continuau apariŃia într-un alt mediu. Editarea ziarelor şi a revistelor pe
aceste meleaguri a fost mai cu seamă rezultatul elanului unor întreprinzători pe tărâm cultural.

Banatski almanah (Almanahul BănăŃean) este prima publicaŃie periodică în limba sârbă
de pe teritoriul de azi al României. IniŃiatorul său este Dimitrije Tirol, în anul 1827, la Timişoara.
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IniŃierea apariŃiei Almanahului BănăŃean are loc în perioada când apărea Letopis Matice
srpske (Srbske letopisi) – LetopiseŃul Maticei Srpska, cea mai veche revistă literară, al cărei
prim număr apărea la Pesta în anul 1825, precum şi publicaŃia Danica (Luceafărul) care îşi începe
apariŃia la Viena în anul 1826.

Almanahul BănăŃean era un anuar istoric şi literar cu accente moralizatoare. Deşi a avut o
viaŃă scurtă (1827-1829), publicul cititor sârb l-a acceptat, fapt demonstrat şi de numărul
abonaŃilor (aproape cinci sute), din mai toate mediile sârbeşti.

În vremea începerii apariŃiei Almanahului BănăŃean, literatura sârbă era dominată de
două tendinŃe: una în frunte cu Jovan Hadžić (Iovan Hagici) şi cealaltă – în frunte cu Vuk
Karadžić. Tirol a ales pentru Almanahul BănăŃean o a treia cale, cea de mijloc. Folosind
ortografia veche, Tirol acceptă limba populară în literatură. Almanahul BănăŃean conŃinea toate
elementele publicaŃiilor timpului respectiv, cultivând totodată şi spiritul naŃional specific.

După încetarea apariŃiei Almanahului BănăŃean, presa sârbă de pe teritoriul de azi al
României cunoaşte un nou avânt pe vremea existenŃei Voievodatului Serbiei. Dar de atunci şi
până la Primul Război Mondial, apăreau sporadic şi în general, având o viaŃă scurtă diverse ziare
în limba sârbă.

Južna pčela (Albina de Sud) era un ziar politic, iniŃiat în anul 1851, la Timişoara, de
cunoscutul om de cultură, editor şi tipograf Milorad Medaković (Milorad Medacovici). Ziarul
apărea bisăptămânal. Medaković a hotărât ca Timişoara să fie oraşul de apariŃie a ziarului politic
central din Imperiul Habsburgic. Conta faptul că acest oraş, fiind centrul administrativ-politic al
Voievodatului Serbiei, va fi în miezul evenimentelor, ceea ce “deschide” cea mai reuşită cale de a
se ajunge la ştiri şi date demne de luat în seamă.

De fapt el dorea ca Južna pčela să devină un ziar de capitală. Conta pe faptul că la
Timişoara exista o numeroasă intelectualitate sârbă din rândurile căreia s-ar putea angaja uşor
colaboratori ai ziarului.

Primul număr al ziarului Južna pčela a apărut la Timişoara la 15 octombrie 1851.
Medaković sublinia că va publica însemnări din diverse Ńinuturi ale monarhiei locuite de sârbi ori
evenimente legate de viaŃa sârbilor. MenŃiona că ziarul va scrie cu prioritate despre viaŃa
bisericească şi cea şcolară. Şi economia populară – se specifică – îşi va avea locul bine definit,
precum şi publicarea de fragmente (însoŃite de explicaŃii) din cele mai importante ordine de
interes pentru Voievodatul Serbiei.

În cadrul ziarului îşi începe apariŃia săptămânală, la 5 ianuarie 1852, Književni dodatak
(Suplimentul Literar). Suplimentul a trezit un mare interes în lumea literară sârbească. Îi avea
colaboratori pe Jovan Sterija Popović, Bogoboj Atanacković, Djordje Rajković, Jovan Hadžić,
Jovan Sundečić. Articole polemice ori traduceri au mai publicat Danilo Medeković, Djura
Daničić, Teodor Dimić şi alŃii.

Din cauza unor greutăŃi aproape insurmontabile, mai ales de natură tipografică, pe care le
avea la Timişoara, Milorad Medaković a continuat să editeze ziarul Južna pčela, începând cu 22
noiembrie 1852, la Novi Sad, dar ziarul este interzis. În acel moment era unicul ziar politic sârb
din întregul Imperiu Habsburgic.

Misunea sa a fost continuată de Srpsko-narodni vestnik (Vestitorul Popular Sârbesc) care
apărea la Novi Sad. Însă de o popularitate şi mai mare s-a bucurat Srpski dnevnik (Cotidianul
Sârb) care a apărut între anii 1852-1859.

Ziarul beletristic Svetovid a fost iniŃiat în anul 1852 la Timişoara de către Aleksandar
Andrić (Aleksandar Andrici). Titlul zoarului vine de la divinitatea slavă Svetovid care, conform
credinŃei, avea patru capete. Acest fapt, explica Andrić, corespundea “stării literaturii slave” care
“cuprindea” patru ramuri: cea rusească, poloneză, cehă şi sudslavă. Drept scop al publicaŃiei
Svetovid Andrić propunea publicarea celor mai bune “poezii, povestiri şi nuvele” originale.
IntenŃia lui Andrić era să facă cunoscute cititorilor opere mai vechi ale literaturii şi artei slave,
să-i informeze bibliografic – pe cititori despre cele mai noi creaŃii literare. În “partea de educaŃie”
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a ziarului se publicau cunoştinŃe din istorie, geografie, agricultură şi morală. În fine, Svetovid
publica şi “ghicitori, şarade, anagrame, logograme şi aforisme”.

Primul număr apare la Timişoara, la 14 iulie 1852. Curând, în jurul publicaŃiei se adună un
număr însemnat de oameni de cultură, printre care Vuk Karadžić, Jovan Sterija Popović,
Dimitrije Tirol, Vuk Vrčević, Djordje Rajković, Isidor Nikolić Srbogradski, Jovan Sundečić,
Djordje Marković Koder, Nika Nikolić şi alŃii.

Până la sfârşitul anului Svetovid avea 400 de abonaŃi. Pe lângă abonaŃii din Austria şi din
Voievodatul Serbiei existau şi abonaŃi la Belgrad, Cetinje, Sarajevo, Constantinopole, Varşovia,
Odesa, Bucureşti, Praga.

În coloanele ziarului se publicau poezii, povestiri, descrieri ale naturii, dar şi texte din
domeniul istoriei şi etnologiei. Se mai publicau sfaturi pentru femei, scrisori şi însemnări critice.
De asemenea şi ştiri din diverse domenii.

Considerând că succesul mai mare va veni dacă publicaŃia apare în metropola Imperiului,
Andrić îşi mută redacŃia de la Timişoara la Viena în luna decembrie 1852. Cu apariŃii neregulate,
fiind, din punct de vedere al concepŃiei un amestec de publicaŃie literară şi politică, Svetovid
apare până în anul 1859, iar în anul 1860 publicaŃia apare la Belgrad, fiind într-o luptă surdă cu
greutăŃi de natură financiară. Se stinge în anul 1870.

Apărând în vremea existenŃei Voievodatului Serbiei, publicaŃiile Južna pčela şi Svetovid
reflectau starea existentă în societatea sârbă din Imperiul Habsburgic într-o perioadă de diferende
furtunoase în planul vieŃii social-politice, bisericesc-şcolare şi culturale. În pofida bunelor intenŃii,
nu au lăsat urme mai adânci în istoria culturală a poporului sârb.

În anul 1854, Dimitrie Tirol iniŃiază apariŃia la Timişoara a publicaŃiei Temisarski
kalendar (Calendar Timişorean). Pregătind apariŃia acestei publicaŃii în anul 1853, Tirol
adresează o chemare către “publicul respectabil sârb că se tipăreşte Calendarul Timi şorean
pentru anul 1854”. Din frontispiciul publicaŃiei se vede că această carte populară se publică în
folosul SocietăŃii de Lectură din Fabric şi de aceea se recomandă fiecăruia, şi mai ales iubitorilor
de cultură şi a societăŃii acesteia binefăcătoare care, conform Statutului modificat, va deveni
populară pentru că va avea scopul pe care îl are şi Societatea “Matica Srpska”.

În vremea iniŃierii Calendarului Timişorean, la Timişoara nu mai apărea nici o altă
publicaŃie în limba sârbă. Deci, apariŃia Calendarului era de o importanŃă mare. Între anii
1854-1858 au apărut cinci anuare ale Calendarului. Editori erau Dimitrije Tirol şi Georgije Ljota
(Gheorghie Liota), comerciant timişorean, casier al SocietăŃii.

Primul volum, cel din 1854, avea mai multe compartimente: calendarul, explicarea
semnelor lunilor (zodiacul), trecerea timpului şi mărimea soarelui şi a planetelor, pascaliile, noul
calendar gregorian, zilele săptămânii şi lunile anului, arborele genealogic al domnitorilor din
Europa, nuvela Oglinda Dragostei şi a FidelităŃii Conjugale, povestioare “moraliceşti”, Cântec la
Naşterea Domnului Isus Hristos, schiŃe istorice, anecdote, ghicitori, calendarul târgurilor, cuvinte
încrucişate şi curiozităŃi matematice.

În volumul pentru anul 1855 este publicată o poezie a lui Dimitrije Mihajlović. Un aport
aparte îl aduce “sincera soră Zâna din Fruška Gora Milica Stojadinović Srpkinja” cu scrisoarea sa
Gloriosului Platon Atanacković, supărată că “sârbii vorbesc când sârbeşte, când nemŃeşte”.

În Calendarul pentru anul 1856 este publicată poezia Amintire de Stevan Kaćanski, dar şi
alte poezii cu tematică moralizatoare precum şi poezii de dragoste. Un loc aparte în toate
numerele publicaŃiei Tamişvarski kalendar îl ocupă scrierea lui Tirol Istoria Banatului
(realizată după Grisselini).

Calendarul pentru anul 1857 rezervă un loc important prezentării instituŃiilor Voievodatului
Serbiei: autorităŃi laice, locotenenŃa, regiunile, plasele, Curtea Supremă Statală. Este publicată de
asemenea o prezentare statistică a Voievodatului Serbiei.

Deşi spaŃiul României locuit de poporul sârb nu a fost niciodată un centru de presă mai
important, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea au apărut câteva ziare politice.
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La Bucureşti apare în anul 1871 foaia pentru unitatea spirituală şi politică a iugoslavilor –
Jugoslavija. A propagat ideea unirii slavilor de sud şi a socialismului şi a militat pentru
eliberarea şi unirea popoarelor din Balcani. Aproape toate materialele din acest ziar erau în limba
sârbă, însă existau şi câteva în limba bulgară. Au apărut doar patru numere pentru că nu a fost
acceptat de publicul cititor.

Vostok (Răsăritul), ziar politic sârbo-bulgar, dar şi cu spaŃiu dedicat divertismentului şi
ştiinŃei, apare la 1 ianuarie 1874 la Bucureşti, sub redacŃia lui Aleksandar Andrić. Majoritatea
textelor erau tipărite în limba sârbă. Ziarul nu a fost acceptat nici de revoluŃionarii sârbi, nici de
cei bulgari, deşi publica materiale cu conŃinut social-politic. Ziarul se stinge repede.

Unul dintre cele mai importante ziare politice sârbeşti a fost Narodni glasnik (Vestitorul
Poporului), care începe să apară la Timişoara la 13 martie 1878. IniaŃiatorii săi au fost cneazul
Petar Karadjordjiević (Petar Karageorgevici) şi Vlada Lotić (Vlada Lotici) care doreau mai cu
seamă să editeze un ziar care va afirma dinastia  Karadjordjević militând împotriva dinastiei
Obrenović. IniŃiatorii ziarului au încercat să-i atragă de partea lor “pe socialiştii din Vršac” în
frunte cu Jaša Tomić (Iaşa Tomici) pentru că aveau nevoie de nemulŃumirea socialiştilor faŃă de
guvernarea cneazului Milan Obrenović (Milan Obrenovici). Într-o adresare către viitorii abonaŃi,
iniŃiatorii au specificat că ziarul Narodni glasnik “va umple un gol în presa noastră, care a apărut
prin izbucnirea crizei estice, prin urmărirea critică a realităŃilor şi a evenimentelor de azi şi prin
stimularea gândirii în rândul poporului privind necesităŃile adevărate  de azi şi de mâine ale lui”.

Printre numeroşi colaboratori ai ziarului, pe lângă Vlada Lotić care era redactorul-şef, se
numără şi Vasa Pelagić (Vasa Pelaghici), Nikola Marković (Nicola Marcovici), Ljuben
Karavelov (Liuben Karavelov), Šandor Radovanković (Şandor Radovankovici), Manojlo
Hrvaćanin (Manoilo Hrvacianin), Ljudevit Podhorski (Liudevit Podhorschi) şi alŃii.

Fiind în multe privinŃe în dezacord cu Miletić, ziarul Narodni glasnik era într-o
permanentă “gâlceavă” cu ziarul Zastava (Dreapelul), ziar al grupării libercugetătoare populare
sârbeşti. ÎntreŃinea, însă, bune relaŃii cu socialiştii. De exemplu, la apariŃia ziarului Straža
(Străjerul), în ziar se menŃiona că acest nou ziar “este atât de necesar cât de necesară este pâinea
pentru popor, ori cât de necesar este un medicament rapid pentru o rană deschisă”.

Apărând în perioada în care Serbia se afla la răscruce de interese între Rusia şi
Austro-Ungaria, Narodni glasnik a devenit ziarul opoziŃiei sârbe împotriva guvernării
Obrenović, militând nemijlocit pentru o schimbare la tronul Serbiei.

În anul 1880 îşi începe apariŃia ziarul Smotra (Trecerea în revistă) sub redacŃia
socialistului Nikola Marković. Ziarul propaga în spirit socialist ştiinŃa, literatura şi divertismentul.
În articolul de fond, apărut la 15 ianuarie 1880, se specifică faptul că “a venit vremea culturii, ora
instruirii generale, momentul din care lumina nu se va mai pune sub masă, ci se va aduce în
ultima cocioabă sărăcăcioasă”.

În cele şase numere câte au apărut Smotra a răspuns celor propuse de propriu-i program şi
a contribuit la formarea gustului publicului cititor şi la “instruirea” literară a acestuia. Dar nici pe
departe nu s-a bucurat de însemnătatea şi de renumele ziarului Straža care i-a servit drept model.

La cincisprezece ani de la încetarea apariŃiei ziarelor sârbeşti Smotra şi Narodni glasnik,
la 17 martie 1895 apar alte două noi ziare. Este vorba de Pomorišanin iniŃiat la Sânnicolau Mare
şi Slovenska sloga la Turnu Severin.

IniŃiatorul ziarului Pomorišanin era învăŃătorul Stevan Nadjivinski (Stevan Nagivinschi),
ziarul “a trăit” mai mult de un an de zile. După aceea “este mutat” la Velika Kikinda unde se şi
stinge.

În invitaŃia de abonare publicată în primul număr al ziarului se specifică faptul că ziarul
“exceptând politica, va Ńine cont de toate cele legate de popor, va publica articole, corespondenŃe,
noutăŃi şi ştiri care îi vor interesa pe cititori”.

În articolul de fond intitulat Ce folos avem de la un ziar se subliniază necesitatea păstrării
identităŃii naŃionale a sârbilor din Valea Mureşului, unde poporul nostru “este înconjurat de străini
care îl vor împinge de aici ori îl vor inunda”. Ziarele ar trebui să-i faciliteze poporului “să
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propăşească mai uşor şi să nu rămână în urma vecinilor săi pentru că cine nu vrea să meargă
înainte, acela va fi învins şi aşa va fi nevoit să lipsească de acolo unde sunt ceilalŃi cu care
niciodată nu se va mai putea compara şi nici nu va putea menŃine echilibrul în luptă împotriva
neştiinŃei, în folosul propriu”.

Pomorišanin era un ziar închinat eliberării naŃionale, condus de curajosul Stefan
Nadjvinski, om angajat în lupta pentru interesele naŃionale sârbeşti: “În lupta poporului sârb
pentru păstrarea indentităŃii în Imperiul Habsburgic în cea de a doua jumătate a veacului al
XIX-lea, el era unul dintre cei mai curajoşi”, subliniază Spasoje Grahovac (Spasoie GrahovaŃ) în
monografia sa despre periodicele sârbeşti din România.

Deşi apărea într-o periferie etnică, Pomorišanin a avut, prin materialele publicate, o
însemnătate mult mai largă pentru naŃiunea sârbă.

În aceeaşi zi de 17 martie 1895, la Turnu Severin, apare ziarul Slovenska sloga (Concordia
Slavă). Redactor era profesorul Tasa Ivković. IniŃiativa de a se publica un ziar a pornit de la
Comunitatea Şcolară Sârbo-Slavă din Turnu Severin.

În articolul de fond intitulat Ce Dorim Noi se subliniază necesitatea înŃelegerii între toate
popoarele slave care trăiau în România.

Pornind de la constatarea că “nu există multe Ńări în care se poate trăi atât de liber, a vorbi
şi a scrie atât de liber ca în România”, Ivković vorbeşte cu multă căldură despre legăturile dintre
poporul sârb şi cel român. În textul intitulat Sârbii şi Românii, se subliniază că ideea unităŃii
sârbilor şi a românilor este mereu prezentă în conştiinŃa ambelor popoare, fără a se Ńine cont unde
trăiesc oamenii. În contrapartidă, articolul are o atitudine critică faŃă de austrieci şi unguri, care
încearcă să destabilizeze şi să spargă această unitate.

Slovenska sloga a scris şi despre situaŃia din Serbia, despre relaŃiile dintre Serbia şi
România, despre problema Macedoniei etc.

Sloga (Concordia) este un ziar informativ-politic care a apărut la Timişoara în anul 1918.
Trecuseră mai mult de două decenii până la apariŃia, iată, a unui nou ziar sârbesc pe teritoriul
României. Acest fapt survine într-o perioadă dramatică, la sfârşitul Primului Război Mondial,
când sârbii din Banatul de Timişoara se aflau în componenŃa Ńării matcă. În perioada aceea se
dădea bătălia diplomatică pentru ca Banatul de Timişoara să rămână între graniŃele Regatului
Sârbilor, CroaŃilor şi a Slovenilor. Întregul dramatism al acestei mari răscruci istorice, de
importanŃă capitală pentru viaŃa viitoare a poporului sârb din Banatul de Timişoara, era oglindit în
paginile ziarului Sloga.

Hotărârea ca la Timişoara să “se iniŃieze un ziar sârbesc” a fost luată la şedinŃa din 3
noiembrie 1918 al Consiliului NaŃional Sărb. Prin eforturile Consiliului redacŃional în fruntea
căruia se afla Ilija Beleslijin (Ilia Belesliin) primul număr al ziarului Sloga a apărut la 18
decembrie 1918. Primul redactor responsabil al ziarului a fost Milan Kurjaković (Milan
Kuriacovici), căruia i-a urmat Nikola Stanilović (Nicola Stanilovici). Pe lângă ei au mai semnat
articole în ziar Fedor Živković (Fedor Jivcovici), Antonije Štrbić (Antonie Ştrbici), Stojan Jakšić
(Stoian Iacşici) şi Dušan Vasiljev (Duşan Vasiliev).

Principalul efort al ziarului, cum scria şi articolul de fond al primului număr, era “să intre
în fiecare casă sârbească”, precum şi să arate “purul adevăr şi morala pură”. Cititorii sunt chemaŃi
să renunŃe la “diferite zeitung-uri şi hirlap-uri”, care i-au “intoxicat ani de-a rândul cu minciuni
din Pesta şi Viena”.

Sloga trata şi problemele activităŃii organizaŃiilor obşteşti, probleme care aveau în vedere
viitorul Timişoarei şi al împrejurimilor. În acest context o vie activitate a susŃinut organizaŃia
“Kolo mladih Srba” (Cercul Tinerilor Sârbi) care prin spectacolele de teatru şi diverse serate
cultiva cultura naŃională şi trezea sentimente sârbeşti în rândurile cetăŃenilor, mai ales printre
tineri. Demne de remarcat în acest sens sunt seratele liceelor, spectacolele studenŃeşti şi
programele artistice ale “AsociaŃiei de Binefacere a Femeilor Sârbe”.

Deşi a avut o viaŃă scurtă, Sloga a rămas în amintire ca un factor activ al vieŃii culturale a
poporului sârb în Banatul la Timişoara, în perioada de mare răscruce istorică a anilor 1918/1919.
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PRIMUL R ĂZBOI MONDIAL

Izbucnit ca o consecinŃă a relaŃiilor încordate până la maximum dintre puterile mondiale de
prim rang, Primul Război Mondial (1914-1918) a reprezentat cel mai mare cataclism armat
mondial cunoscut până în acea perioadă, prin numărul de Ńări cuprinse de conflagraŃie, înarmare,
operaŃiuni militare, distrugeri, victime şi consecinŃe grele repercutate în întreaga omenire.

Atentatul de la Sarajevo din 28 iunie 1914, când reprezentatul grupării “Mlada Bosna”
(Tânăra Bosnie) Gavrilo Princip (Gavrilo PrinŃip) atentează la viaŃa moştenitorului tronului
Austro-Ungariei, arhuducele Frantz Ferdinand a reprezentat doar un pretext imediat pentru
declanşarea Primului Război Mondial. După respingerea ultimatumului umilitor de către Serbia,
Austro-Ungaria declară război Serbiei la 28 iulie 1914.

În ciuda rezistenŃei eroice, armata sârbă a fost nevoită să se retragă prin Muntenegru şi
Albania spre Marea Adriatică în faŃa unui duşman mai puternic în mai multe privinŃe. De pe
coasta Adriaticii, armata sârbă pleacă în Insula Korfu, unde rămâne şi sediul guvernului sârb până
în anul 1918. În acest timp, Serbia este ocupată de Austro-Ungaria, Germania şi Bulgaria.

La 20 iulie 1917, acolo, în insulă, este semnată DeclaraŃia Guvernului Monarhic Sârb şi a
Consiliului Iugoslav în componenŃa căruia au fost reprezentanŃi ai sârbilor, croaŃilor şi slovenilor
de pe teritoriul Austro-Ungariei. Atunci s-au pus bazele unei Iugoslavii bazată pe principiile
monarhiei democratice şi parlamentare având în frunte dinastia Karadjordjević.

UnităŃile sârbeşti refăcute sunt aduse de pe Korfu pe frontul din Salonic, unde sunt întărite
cu voluntari iugoslavi. Împreună cu unităŃile aliate începe străpungerea Frontului din Salonic (la
15 septembrie 1918) ca până la finele lunii octombrie (acelaşi an, 1918), Serbia să fie eliberată.

În perioada dezintegrării Austro-Ungariei, în luna octombrie 1918, la Zagreb se înfiinŃează
“Consiliul Popular” (Narodno vijeće), care preia treburile statale optând pentru unirea  cu Serbia.
În acelaşi timp, Marea Adunare Populară pentru Banat, Bačka şi Baranja întrerupe la 25
noiembrie 1918, la Novi Sad, toate legăturile statal-juridice cu Ungaria şi proclamă unirea cu
Serbia. O zi mai târziu, la 26 noiembrie, la Podgorica, Adunarea Populară a Muntenegrului
proclamă înlăturarea dinastiei Petrović Njegoš şi unirea cu Serbia şi alte Ńări sud-slave. Regentul
Aleksandar Karadjordjević îi primeşte la 1 decembrie 1918, la Belgrad, pe reprezentanŃii
“Consiliul Popular” din Zagreb şi proclamă crearea Regatului Sârbilor, CroaŃilor şi al Slovenilor.

Sentimentele patriotice ale sârbilor din Imperiul Habsburgic erau considerate de către
autorităŃi consecinŃa agitaŃiei organizaŃiilor din Serbia, mai cu seamă a celei numite “Narodna
odbrana” (Apărarea Populară). Există numeroase exemple ale sentimentelor patriotice şi ale
supliciului sârbilor din Timişoara, dar şi al celor ce vieŃuiau pe Valea Mureşului ori în Clisura
Dunării.

Supliciul sârbilor la începutul Primului Război Mondial este evocat cutremurător în cartea
Spomenici oslobodjenja Vojvodine (Mărturiile Eliberării Voivodinei) de către Svetislav Banica
(Svetislav BaniŃa): “Familii destrămate, averi prăpădite, oameni împrăştiaŃi în toate părŃile. Pentru
situaŃia de atunci, măsurile erau nemaiauzite. Oamenii erau întemniŃaŃi fără vreo vină, condamnaŃi
pentru înaltă trădare, numai pentru că sunt sârbi; alŃii erau izgoniŃi din casele lor în localităŃi
maghiare, unde trăiau într-o stare jalnică, unde erau umiliŃi, atacaŃi, bătuŃi de bandele maghiare,
mai cu seamă în primele luni ale războiului. PreoŃii noştri au avut mai ales de pătimit: barba şi
haina preoŃească atrăgeau jigniri, sudalme, lovituri şi pietre. Şi toate acestea, închisoarea, inter-
nările, mizeria, izolarea departe de familie şi casă, jignirile, loviturile şi catastrofa materială,
poporul nostru le-a suportat cu stoicism. Fiecare era conştient că trebuie rezistat acestor necazuri,
trebuie suportate pentru că acolo, în Serbia, se duce o luptă hotărâtoare, care va rezolva soarta
noastră – acum, ori niciodată!”.
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MulŃi sârbi au căzut în lagăre pentru civili, care răsăreau de-a lungul Austro-Ungariei. Ca
parte componentă a acestui sistem s-au înfiinŃat lagăre la Arad, Kecskemet, Kavaran, Soproniek,
Nežider, Telersdorf şi Turany.

În vara anului 1914, mii de sârbi, cei mai mulŃi din Bosnia şi HerŃegovina, erau aduşi în
lagărul situat în Cetatea Aradului. Ea a devenit în anii următori cimitirul miilor de sârbi
nevinovaŃi – a copiilor, a femeilor, a bătrânilor şi a bărbaŃilor maturi. A fost perioada cea mai
ruşinoasă în existenŃa acestei cetăŃi seculare.

În lagărul de la Arad, cei mai mulŃi din cei internaŃi erau din Bosnia şi HerŃegovina, dar
erau şi din alte Ńinuturi ale Imperiului. Unul dintre supravieŃuitori notează: “Nu exista oraş din
Bosnia şi HerŃegovina, din care să nu fi fost aduşi aici măcar câŃiva cetăŃeni”.

Cei mai numeroşi erau intelectualii, comercianŃii şi meşteşugarii, dar erau printre cei
internaŃi şi Ńărani, adică cei despre care se considera că au o conştiinŃă naŃională şi pot, fi deci,
activi în interesul mişcării de eliberare a sârbilor. Erau aduse familii întregi.

Vis-à-vis de partea renovată a cetăŃii, pregătită pentru o viaŃă confortabilă, robii erau aduşi
în partea părăsită a bastionului, nefolosită de un secol. Era partea igrasioasă. Cei internaŃi au fost
împărŃiŃi în patru secŃii. Fiecare dintre acestea avea câte un comandant din rândurile ofiŃerilor
austro-ungari, un ajutor de comandant şi câŃiva paznici. În toate secŃiile existau străjeri. ToŃi erau
supuşi comandantului, oberstleitenantului Hegedüs.

łăranii o duceau cel mai rău – erau duşi la munca câmpului. La întoarcere, morŃi de
oboseală şi adesea uzi de ploaie şi îngheŃaŃi, erau nevoiŃi să doarmă pe podeaua rece de piatră.
MulŃi au murit acolo.

Conform mărturiilor supravieŃuitorilor, în primele luni viaŃa în cazemată era relativ
suportabilă, dar cum se apropia timpul rece, devenea din ce în ce mai grea. CondiŃiile igienice
deveneau tot mai insuportabile. Îmbrăcămintea şi mai ales lenjeria de corp erau ponosite.
ComandanŃii şi ajutoarele lor deveneau tot mai de nesuportat. Au creat un aşa regim, că pentru
fiecare trebuinŃă – cum erau trimiterea de scrisori, primirea de colete ori bani – trebuia plătit. Iar
vârful de lance, care controla totul, era rău-famatul comandant al bastionului, Hegedüs.

Câte nu le-a fost dat să îndure bieŃilor deŃinuŃi de la străjerii fioroşi! Îi Ńineau în mijlocul
iernii în săli reci, unde le degerau mâinile şi picioarele. Prin amputarea părŃilor degerate, mulŃi
deŃinuŃi au devenit ologi. Acest lucru se referă mai ales la cei minori. Îi lăsau pradă setei, îi legau
de un par şi le “ardeau câte o bătaie soră cu moartea”, îi ferecau în cătuşe de fier; femeile erau
violate.

Despre exodul celor întemniŃaŃi s-a aflat şi în afara zidurilor bastionului. Unul dintre cei
căruia i se datorează dezvăluirile privind soarta deŃinuŃilor era şi medicul român, dr. Brânduş. El a
fost cel care i-a povestit, despre scenele groaznice din cetate, deputatului de Arad în Adunarea
Ungariei, Ştefan Cicio Pop. I-a spus: “Domnule deputat, acesta nu este un lagăr, acesta este iadul!
Primul lucru pe care l-am văzut şi îl Ńin minte este o mamă moartă cu un copil viu în braŃe. Este
imposibil de relatat!” Aceste fapte sunt confirmate şi de unul din supravieŃuitorii care a notat că
deputatul de Arad, Ştefan Cicio Pop i-a salvat de la pieire. Aflând despre aceste grozăvii, Ştefan
Cicio Pop a rămas înmărmurit. Despre starea existentă în lagărul de la Arad a înştiinŃat de îndată
Adunarea Ungariei de la Pesta. În interpelarea adresată Adunării, Ştefan Cicio Pop a menŃionat că
toŃi cei “15.000 de sârbi pe care armata austro-ungară i-a internat la începutul războiului, în
Cetatea Aradului, sunt ameninŃaŃi de pericolul exterminării, mai ales după izbucnirea epidemiei
de tifos exantematic”. În baza hotărârii Adunării este formată o comisie, care să examineze
situaŃia generală a lagărului din Arad şi să verifice spusele delegatului Pop. Comisia avându-l în
frunte pe maiorul Vessely “un om de bună credinŃă şi nobil”, cum ziceau deŃinuŃii, a constatat
adevărata stare de fapt, care corespundea întru totul spuselor deputatului de Arad.

În scurt timp, Hegedüs a fost schimbat şi în locul său a fost numit vienezul Hoffmann, care
a întreprins măsuri adecvate, ca situaŃia deŃinuŃilor să se îmbunătăŃească radical. Curând, s-au
construit barăci, iar ceilalŃi deŃinuŃi au fost mutaŃi în încăperi mai suportabile. DeŃinuŃilor li se
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asigură igiena elementară, li se dau şi paturi de campanie. AlimentaŃia este îmbunătăŃită. Li s-au
îngăduit libera circulaŃie şi întâlnirile cu deŃinuŃii din alte secŃii.

BilanŃul victimelor este înfricoşător. După numai şapte luni de detenŃie în lagăr, din august
1914 până în martie 1915, conform datelor oficiale, au murit 1772 de deŃinuŃi. Printre ei se aflau
sugari, copii, bărbaŃi şi femei în floarea vârstei, dar şi bătrâni aflaŃi în cel de al zecelea deceniu al
vieŃii. ToŃi decedaŃii au fost înhumaŃi pe o parcelă a cimitirului arădean - “Pomenirea”.

În luna noiembrie 1915, toŃi bărbaŃii din lagăr, apŃi pentru serviciul militar, sunt mobilizaŃi
în armata austro-ungară. În lagărul din Arad au rămas doar tineri sub vârsta de 18 ani.

E greu de stabilit numărul exact al deŃinuŃilor internaŃi în lagărul de la Arad, în decursul
Primului război mondial, mai ales că nu exista o evidenŃă precisă. Conform spuselor
supravieŃuitorilor, numărul lor se estimează a fi fost între treizeci şi cinzeci de mii. Dacă ne
întrebăm câte vieŃi sârbeşti s-au stins în lagărul de la Arad, răspunsul îl putem, se pare, afla înscris
pe un prapure care este păstrat la Biserica lui Tekelija din Arad. Aici se află următoarea
inscripŃie: “Acest prapure este executat în anul 1925, din veniturile bisericeşti şi dăruit, spre lauda
Domnului, şi pentru veşnica pomenire a 4.357 sârbi martiri, internaŃi în lagărul de la Arad, morŃi
între anii 1914-1918”.

IniŃiativa de mobilizare a voluntarilor provine din colonia sârbească de la Odesa şi de la
consulul Marko Cemović (Marko łemovici). Planul modest de a se forma un detaşament de
voluntari sârbi a fost cu mult depăşit. Aşa s-a format în luna ianuarie 1916, Primul batalion al
Detaşamentului voluntarilor sârbi. La 24 februarie este numit comandant al Primei divizii de
voluntari, colonelul Stevan Hadžić (Stevan Hagici). La instalarea sa în funcŃie, în luna aprilie
1916, la Odesa se aflau 9.733 de voluntari.

Dezvoltarea mişcării voluntarilor şi formarea unităŃilor militare în Rusia au fost influenŃate
de ofensiva armată rusă pe frontul de sud-vest din iunie 1916, avându-l în frunte pe generalul
Alexei Alexandrovici Brusilov şi intrarea României în război, în august 1916, de partea Antantei.

Cu ocazia prezenŃei sale la Odesa, în luna mai 1916, preşedintele Guvernului sârb, Nikola
Pašić (Nikola Paşici) s-a arătat mulŃumit de Prima divizie de voluntari. Cum afluenŃa voluntarilor
era mai mare decât cea scontată, Pašić a iniŃiat formarea a încă unei divizii în Rusia, adică
formarea unui corp de armată. La scurt timp după revenirea lui Pašić la Salonic, este emis şi
ordinul prin care la Odesa este trimis numărul necesar de ofiŃeri pentru a se forma Statul major al
Celei de a doua divizii şi a Corpului de armată.

Prin ordinul din 29 iulie 1916,  comandant al Corpului este numit generalul Mihajlo
Živković (Mihailo Jivcovici), iar ca şef al Statului major al Corpului – colonelul Dragutin
Kušaković (Dragutin Kuşakovici). Ei au sosit la Odesa la 20 septembrie 1916.

În baza convenŃiei dintre Antanta şi România, privind intrarea României în război, Rusia
s-a obligat să coopereze cu un corp de armată cu unităŃile româneşti pe frontul din Dobrogea. În
acest fel, la ordinul dat de “Stavka” (Comandantul general) şi cu acordul Guvernului sârb şi al
Comandamentului suprem, Prima divizie de voluntari sârbi este încorporată în cadrul Corpului 47
al armatei ruse, care aveau ca misiune operaŃiunile de război din Dobrogea.

Transportul pe Dunăre al Diviziei I-a a voluntarilor sârbi spre Dobrogea a început la 16
august 1916. Pornirea s-a făcut pe Dunăre spre Cernavoda, de la Reni pe 18 august. Călătoria pe
acest fluviu, mai ales în zonele Brăilei şi a GalaŃiului a fost, cum mărturiseşte unul dintre
participanŃi, precum “un marş de paradă, salutat de masa românilor care, adunaŃi în porturi şi pe
ambele maluri ale Dunării româneşti, aclamau trecerea eşaloanelor noastre cu urale: Trăiască
Serbia Mare, fluturând tricolorul sârbesc. Ca răspuns la aceste dorinŃe sincere şi cordiale ale
aliaŃilor noştri români, de pe vapoare şi de pe şlepuri, unde se aflau eşaloanele noastre, se
răspundea cu urale: Trăiască România Mare! în timp ce fanfara intona marşuri militare şi acel
ciudat cântec care înflăcărează sufletele sârbeşti – Iureşul Sârbilor”.

Transportul a ajuns la Cernavodă pe 19 august 1916. În textul citat se spune mai departe:
“Debarcarea batalioanelor a durat 20 de ore şi batalioanele au defilat mai întâi prin oraş cântând şi
scandându-se: Ura! Locuitorii speriaŃi ai acestui orăşel frumos se uitau cu mirare cum sârbii vin
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cu cântec şi bine dispuşi în ajutorul românilor. Ostaşii, subofiŃerii noştri i-au salutat îndelung pe
cetăŃeni, pe românii care îşi exprimau mulŃumirile că le venim în ajutor să apărăm bogata şi
frumoasa Dobroge, care fusese lăsată, parcă, fără vreo apărare mai de luat în seamă pentru că
masa principală a armatei române era concentrată spre CarpaŃi pentru a intra în Ardealul
românesc”.

În a doua jumătate a lunii august pe frontul din Dobrogea, Divizia I-a de voluntari sârbi
avea 555 de ofiŃeri, 18.459 de subofiŃeri şi militari. Între 6 septembrie şi 21 octombrie 1916 s-au
dat lupte grele la Dobrici, Hardalia, Teke Deresi, Cocargea, Amzacea, Edilchioi, Endja Mahala.
Ce fel de bătălii erau acestea, mărturie stau datele: 8.539 de militari scoşi din luptă, din care 755
morŃi; 6.463 răniŃi şi 1.321 dispăruŃi.

Printre voluntarii Diviziei sârbeşti erau şi mulŃi sârbi din Banat, Bačka, Baranja şi Srem –
aproape un sfert din efectiv. Câteva sute proveneau din Ńinuturile de azi ale României. Şapte
dintre ei şi-au dat viaŃa – Živan Krkuš (Jivan Crcuş), sublocotenentul ZlatiŃa, care a căzut la
Cocargea; în aceeaşi bătălie au căzut şi soldaŃii Mita Sabljić (Mita Sablici) din Sâmpetru Sârbesc
şi Milan Nešić (Milan Neşici) din Liubcova de Jos, iar la Amzacea au pierit soldaŃii Radojko
Todorov (Radoico Todorov) din Ceneiu Sârbesc şi Jefta Bakin (Iefta Bachin) din Sânmartinul
Sârbesc. Soldatul Sima Bečejac (Sima BeceiaŃ) din Sângeorge a căzut la Endja Mahala, iar Cveće
Mali (łvecie Mali) din Saravale, la Reni.

Prin Ńinuta lor eroică şi succesele obŃinute pe frontul din Dobrogea, ostaşii Diviziei I-a de
voluntari sârbi şi-au câştigat un renume de prestigiu printre aliaŃi. După plecarea diviziei din
Dobrogea printre militarii ruşi şi cei români s-a vorbit îndelung despre curajul armatei sârbe.
MulŃi dintre ostaşi au fost decoraŃi cu ordine şi medalii sârbeşti, ruseşti şi româneşti. În ciuda
faptului că armata aliată a fost înfrântă în Dobrogea, datorită eroismului în luptă, prestigiul
ostaşilor sârbi a crescut în ochii opiniei publice mondiale ceea ce a făcut ca şi mai mulŃi voluntari
din Ńările sârbeşti şi sud-slave să se alăture luptătorilor.

Având în vedere că prin Ordinul Comandantului suprem din 26 iulie 1916 şi în mod oficial
a fost creat Corpul I al voluntarilor sârbi, în frunte cu generalul Mihajlo Živković, s-a trecut la
crearea Diviziei a II-a de voluntari sârbi.

Conform planurilor Statului Major al Corpului de voluntari sârbi, la sfârşitul anului 1916 şi
începutul anului 1917 mai trebuiau formate încă două corpuri de armată din a căror componenŃă
ar fi făcut parte aproape toŃi prizonierii iugoslavi din Rusia. Dar revoluŃia din februarie 1917 a
tăiat toate acŃiunile preconizate pentru unirea voluntarilor iugoslavi din Rusia.

Deşi înjumătăŃit, Corpul voluntarilor a fost păstrat ca unitate militară, dar forŃa sa şi
pregătirea sa morală pentru luptă erau slăbite. În ciuda acestui fapt, comandantul rusesc “vedea”
prezenŃa Corpului voluntarilor participând la ofensiva preconizată pentru vara anului 1917.
Guvernul sârb şi Comandamentul au fost de acord ca acest Corp al voluntarilor sârbi să coopereze
cu armata rusească în operaŃiuni militare.

Un nou transport al Diviziei de voluntari sârbi spre frontul românesc începe la 8 septembrie
1917. Până la 25 august, Divizia se afla desfăşurată în Dobrogea în spaŃiul Etuleja – Hadji şi
Abdul – Cekmekioi formând rezerva Armatei a VI-a ruseşti. Avea 583 de ofiŃeri şi 12.581 de
soldaŃi. La trei zile însă vine hotărârea Comandantului rusesc de retragere a armatei sârbeşti şi
ordinul ca ea să fie transferată, prin Arhanghelsc, pe Frontul din Salonic. Cu acelaşi vapor aveau
să se întoarcă unităŃile ruseşti care se aflau acolo. Prin plecarea acestei formaŃiuni puternice la
Odesa a rămas doar Batalionul dobrogean al Corpului dobrogean format din 1200 de ostaşi sârbi,
croaŃi şi sloveni. Acest batalion, prin hotărârea Înaltului Consiliu de Război al Antantei din 3
iunie 1918 devine corp comun cu forŃele intervenŃioniste aliate din nordul Rusiei. Prin această
hotărâre, Guvernul sârb a fost pus în faŃa faptului împlinit. Fără voia sa, batalionul a participat la
lupte sporadice împotriva Armatei roşii, rămânând în nordul Rusiei până în luna noiembrie 1919.

Lupta eroică a voluntarilor sârbi pe câmpurile de luptă din Dobrogea, de partea armatelor
ruseşti şi române aliate, a fost o confirmare a voinŃei ca şi în aceste Ńinuturi îndepărtate să lupte
pentru interesele generale ale aliaŃilor, acordînd un ajutor dezinteresat poporului prieten român.
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În cursul Primului Război Mondial personalităŃi politice de frunte ale sârbilor din
Austro-Ungaria nu au fost în măsură să se adreseze conaŃionalilor lor. Pentru a apărea în public,
se foloseau organizaŃii umanitare.

Printre acestea, de cel mai mare prestigiu se bucura acŃiunea de ocrotire a orfanilor de
război din Ńările iugoslave. În acest scop, ia fiinŃă la 14 decembrie 1917 la Novi Sad, Consiliul
Zonal pentru Bačka, Banat şi Baranja a cărui sarcină principală era primirea şi cazarea orfanilor
de război din Ńările iugoslave, mai ales a celor din Bosnia şi HerŃegovina. Preşedinte al
Consiliului era cunoscutul activist al Partidului Radical din Ungaria, Kosta Hadži, născut la
Timişoara într-o familie orăşenească de vază, cel mai apropiat colaborator al lui Jaša Tomić,
personalitate de frunte a radicalilor.

După înfiinŃare, Consiliul a adresat un apel către toate oraşele şi satele din Bačka, Banat şi
Baranja unde locuiau sârbi, în care se specifică, printre altele: “Chemăm pe fiii şi fiicele
poporului sârb din Bačka, Banat şi Baranja să înfiinŃeze degrabă, la rându-le, în localităŃile lor,
consilii de cazare a copiilor din Bosnia şi HerŃegovina şi pentru ajutorarea sărăcimii din Bosnia
iar aceste consilii să facă un tabel cu toŃi cei care doresc să găzduiască copii sau maturi,
oferindu-le alimente şi îngrijire şi apoi să comunice rezultatele muncii lor Consiliului din Novi
Sad”. Consiliul zonal mai specifică şi faptul că “fiecare prieten nobil al poporului nostru va găsi
în propria-i casă un loc pentru a ocroti şi a oferi masă unui copil sârb înfometat”. În apel se mai
spune că “există minori şi de până la 7 ani, dar şi copii apŃi pentru o meserie, comerŃ ori a fi daŃi
la şcoală”.

Răspunzând apelului Consiliului Zonal, episcopul de Timişoara, Georgije Letić raportează
la 28 februarie 1918 că autorităŃile politice au specificat că la indicaŃiile ministeriale va fi permisă
cazarea copiilor din Bosnia şi HerŃegovina în aceste Ńinuturi. De fapt judeŃul Timiş a cazat 100 de
copii, judeŃul Cenad – 130. În ce priveşte localităŃile, au fost cazaŃi la Sânnicolaul Mare 55, la
Mănăştur 27, la Ciacova 20 etc.

După izbucnirea războiului formarea Consiliului Zonal pentru Bačka, Banat şi Baranja şi a
consiliilor locale a însemnat prima posibilitate legală de întrunire a personalităŃilor politice de
frunte din aceste Ńinuturi. Acesta a fost cadrul de apariŃie a primelor forme de organizare politică
având ca sarcină să adune poporul şi să canalizeze dorinŃele spre dezlipire de Ungaria şi să
înceapă acŃiunea de unire cu Ńara-mumă, Serbia.

Schema organizatorică a Consiliului Zonal şi a celor locale pentru cazarea copiilor din
Bosnia şi HerŃegovina în Bačka, Banat şi Baranja a facilitat crearea şi activitatea eficace a
Consiliului Popular Sârb din Novi Sad şi a organizaŃiilor sale locale în Bačka, Banat şi Baranja.
În acest mod o acŃiune umanitară s-a transformat într-o mişcare politică organizată. Era luna
octombrie în anul 1918 iar la 3 noiembrie Consiliul Popular Sârb se constituie ca organ politic
avându-l în frunte pe Jaša Tomić.

Toate acestea se întâmplau când autoritatea veche era pe ducă şi armata sârbă şi oştile
Antantei, după străpungerea frontului de la Salonic, avansau irezistibil spre râurile Sava şi
Dunăre, adică spre graniŃele Austro-Ungariei.

La sfârşitul Primului Război Mondial pe teritoriul Banatului de Timişoara situaŃia a devenit
foarte complexă şi tensionată, dominată de confruntări sociale şi de clasă.

În acest sens un loc important l-au ocupat acŃiunile dezertorilor din armata austro-ungară
care existau de altfel, de la începutul războiului, însă numărul lor creştea pe măsură ce slăbeau
poziŃiile Imperiului “negru-galben”. Rezultatul a fost că în hotarele satelor existau tot mai multe
“cadre verzi”.

Anume, după izbucnirea RevoluŃiei din Februarie 1917 în Rusia, aşa-numiŃii “dezertori
cuminŃi” se transformă în “cadre verzi”. Această activitate antirăzboinică consta din unirea
dezertorilor de război în grupe organizate conform realităŃilor concrete.

În partea de conglomerat naŃional al Ungariei, cea de est, pe teritoriul de azi al României,
social-democraŃii au avut cea mai mare înrâurire. Purtătorii lor de cuvânt, în alocuŃiuni Ńinute la
adunările de la Timişoara şi Arad în anul 1917, au cerut Guvernului Ungariei să accepte condiŃiile
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de pace dictate de bolşevici. Cereau şi demilitarizarea Ńării şi respectarea cu stricteŃe a egalităŃi în
drepturi a naŃionalităŃilor. Muncitorii de diferite naŃionalităŃi din ReşiŃa au Ńinut o întrunire într-un
spirit de solidaritate frăŃească cerând încheierea irevocabilă a păcii.

În Valea Mureşului şi în Ńinutul Timişoarei la începutul anului 1918 numărul “cadrelor
verzi” era într-o continuă creştere, iar situaŃia de pe front le “alimenta” îndrăzneala de a se opune
organelor de urmărire.

În satele sârbeşti şi româneşti din Banatul de Timişoara, unde existau posturi de jandarmi,
militarii aflaŃi în concedii nu se mai prezentau nicăieri dar nici nu se mai întorceau în unităŃile din
care proveneau. Pentru a pune capăt acestei situaŃii, autorităŃile au anunŃat în luna mai 1918 că
fiecare dezertor prins va fi executat dacă nu se prezintă la termen la cel mai apropiat
comandament militar. În scurt timp s-a văzut însă, că ameninŃările erau neserioase, nişte vorbe
goale.

Vorbind despre “logoşani” (dezertori) de pe Valea Mureşului şi din Ńinutul Timişoarei, spre
deosebire de cei din alte părŃi ale Ungariei de Est, ei erau mai vizibil orientaŃi spre eliberare
naŃională şi unire cu Serbia.

SituaŃia în Banatul de Timişoara în vara anului 1918 era extrem de dramatică. Acesta a şi
fost motivul de instituire, la 5 iulie 1918, la Timişoara, a CurŃii MarŃiale pentru toŃi dezertorii
militari. Deşi mulŃi au reuşit să fugă, circa o mie dintre dezertori au compărut în faŃa CurŃii
MarŃiale.

Străpungerea frontului din Salonic, marile victorii ale armatei sârbe şi înaintarea ei către
Dunăre au pus în mişcare întregul popor sârb din Imperiul Habsburgic. Dezertările au luat
amploare. Neliniştile au zguduit din temelii Austro-Ungaria. Puterea austro-ungară pe cale de
dispariŃie nu avea suficientă forŃă să tempereze situaŃia tensionată care se amplifica pe zi ce trece.

Dezordinea şi jaful au devenit fapte cotidiene în Banatul de Timişoara. Astfel, conform
rapoartelor sosite din Clisura Dunării “aici domneşte jaful, prăvăliile sunt sparte şi marfa dusă,
sunt atacaŃi ofiŃerii şi jandarmii”. La Moldova Veche a fost jefuit Arsenalul Militar, iar la
Belobreşca a fost ucisă patrula militarilor germani. Aproape de Timişoara, la Rudna “logoşenii”
au alungat autorităŃile oficiale şi şi-au pus oamenii lor.

Cât de ample erau dezordinea şi anarhia în Clisura Dunării, stă mărturie elocventă cererea
generalului austro-ungar din Moldova Veche către comandamentul sârbilor din Veliko Gradište
să fie acceptat ca prizonier de război. Această cerere ciudată generalul o explică prin faptul că
altfel nu se putea elibera de “logoşeni”. În acelaşi timp, patruzeci de cetăŃeni din Moldova Veche
cereau armatei sârbeşti să preia puterea pentru a ocroti populaŃia de acolo.

Spre sfârşitul anului 1918, centrul neliniştilor în Valea Mureşului au devenit împrejurimile
mănăstirii Bezdin. Munar, un sat aproape de mănăstirea Bezdin, a devenit sediul conducerii
“logoşenilor”. După ce au alungat pe jandarmii şi militarii prezenŃi în cazarma de aici, “logoşenii”
au format un consiliu local în componenŃa căruia era sărăcimea sârbă şi română. Cei mai înstăriŃi
stăteau deoparte.

În interregnul creat prin plecarea armatei austro-ungare şi înainte de a veni armata sârbă, la
începutul  lunii noiembrie 1918, pe Valea Mureşului, jaful s-a intensificat. Acest fapt este atestat
de un contemporan care notează: “În timp ce femeile cotrobăiau prin prăvălii, bărbaŃii – în jur de
o sută la număr – au pornit-o din prima zi cu topoare şi căruŃe în pădurea de lângă Mureş să-şi
rezolve problema lemnelor de foc. Copacii cădeau sub loviturile topoarelor, apoi erau încărcaŃi în
căruŃe şi duşi în sat”.

În toamna anului 1918, în Banatul de Timişoara, ca şi în alte Ńinuturi ale Ungariei, s-a
întors un număr de participanŃi la RevoluŃia Socialistă din Octombrie din Rusia. MulŃi dintre
aceştia erau inoculaŃi cu idei bolşevice.

Sistemul represiv pe care îl aplicau autorităŃile austro-ungare faŃă de cei veniŃi din Rusia
era, din punct de vedere politic, aŃâŃător. La întoarcere, aceştia au găsit Ńara într-o mare criză
economică şi socială, iar familiile – în mizerie şi ducând lipsă de toate cele necesare. Starea
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aceasta era descurajantă pentru disciplina oamenilor care s-au aflat în unităŃi suplimentare. Sătui
de peripeŃii au hotărât să întrerupă participarea la război, fie şi prin acŃiuni de răzvrătire.

CunoscuŃi sub numele de “octombrişti”, ei propagau idei revoluŃionare care “au prins” mai
ales la cei săraci. Pericolul care venea de la aceşti oameni l-au sesizat cei din clasele cetăŃeneşti.
Ei atrag atenŃia personalităŃilor politice de frunte asupra acestui pericol. Astfel Jaša Tomić îl
avertizează pe voievodul Petar Bojović (Petar Boiovici), comandantul Armatei I sârbeşti că prin
întoarcerea “octombriştilor” şi colaborarea lor cu “cadrele verzi” se creează condiŃiile ca aceştia
să devină “o castă aparte ale cărei idei sunt identice cu ideile curentului bolşevic care a dărâmat
Rusia”.

Prin acŃiunile “octombriştilor” în avalul râului Nera s-a creat Republica Sovietică din
ZlatiŃa Kusici. La întrunirea de la Kusici la care, în afară de locuitori din Zlatişa şi Kusici, au
participat şi Ńărani din satele învecinate, s-a hotărât să se ceară autorităŃilor competente să
recunoască “Republica Sovietică”. ReprezentanŃii “Republicii Sovietice” proclamată au pornit-o
cu steagul roşu în frunte spre Bela Crkva şi consulatului de acolo i-au cerut recunoaşterea
republicii lor. În raportul său către organele competente, comandantul din Bela Crkva specifică:
“Autoritatea militară, dându-şi seama că cu această ocazie are de a face cu creiere sucite şi nebuni
nepericuloşi, i-a trimis la casele lor, ameninŃându-i că vor fi pedepsiŃi cu foarte popularele “25 de
lovituri” dacă se vor mai ocupa în viitor de asemenea nebunii. Această ameninŃare a acŃionat
excelent asupra creierelor înfierbântate aşa că “libercugetătorii” s-au lăsat convinşi rapid şi aşa se
desfiinŃă republica lor separată ZlatiŃa-Kusici odată cu Republica BănăŃeană a lui Roth, care era
prevăzută pentru mai târziu”.

Comandantul conchide în raportul său: “Revolta lor a fost hazlie şi naivă în privinŃa liniştii
publice şi a orânduirii, dar putea să devină periculoasă”. Era un motiv pentru a fi întărite măsurile
de securitate iniŃiate de armata sârbă în zona posibilei revolte, cum a fost considerat Ńinutul
ZlatiŃa-Kusici.

La sfârşitul anului 1918, Ungaria se afla în faŃa căderii. Pe timpul anarhiei totale şi a
fărădelegii forŃele naŃionaliste, avându-l în frunte pe Mihaly Karoly, dau o lovitură de stat la
Budapesta în ziua de 25 octombrie. Puterea este preluată de Consiliul Popular Maghiar, avându-l
în frunte pe Karoly.

Ştirile despre evenimentele furtunoase din Budapesta au ajuns rapid la Timişoara, unde
domnea de asemenea, starea de fărădelege şi exista pericolul unor dezordini de mari proporŃii. La
întâlnirea corpului ofiŃeresc din 31 octombrie 1918, după discuŃii privind situaŃia complexă în
care se afla Banatul, s-a conchis că trebuie organizată autoritatea şi, din rândul armatei
austro-ungare învinse, formată forŃa armată. În ziua în care armatele sârbă şi cea a Antantei aliate
au ajuns la Dunăre şi se pregăteau să intre în Banat, la Timişoara este proclamată la 31 octombrie
1918, Republica BănăŃeană. În funcŃia de comisar militar a fost numit Albert Bartha, iar în cea de
comisar civil – Otto Roth. Atunci ia fiinŃă Consiliul Popular BănăŃean şi se hotărăşte ca toate
naŃiunile (germanii, ungurii, sârbii şi românii) să-şi delege reprezentanŃii săi în acest organism.
Ambii comisari s-au declarat a fi pregătiŃi să acŃioneze în folosul tuturor popoarelor din Banat.
Consiliul Popular BănăŃean este susŃinut din plin de către Consiliul Popular Maghiar de la
Budapesta.

Deşi au proclamat separarea, conducătorii Republicii BănăŃene doreau în esenŃă să asigure
integritatea Ungariei şi să preîntâmpine armata sârbă care se pregătea să ocupe teritoriul
Banatului, şi au cerut ca acest Ńinut să fie ocupat de forŃele Antantei.

Consiliul Popular BănăŃean şi-a extins prerogativele asupra unităŃilor militare şi a Gărzii
CetăŃeneşti. Organizarea Gărzii CetăŃeneşti are loc la 4 noiembrie 1918. Din cauza situaŃiei
încordate Consiliul Popular BănăŃean a instituit, pentru teritoriul pe care dorea să-l controleze,
Curtea MarŃială. În ciuda tuturor acŃiunilor, autoritatea Consiliului nu s-a simŃit prea mult în
Banat.

În aceeaşi zi când s-au organizat germanii şi maghiarii, la 31 octombrie 1918, se
organizează şi românii din Timişoara. Atunci ia fiinŃă Consiliul NaŃional Central Român, care la 2
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noiembrie se mută la Arad, de unde a coordonat înfiinŃarea şi activitatea consiliilor din Ardeal,
Banat şi Crişana.

Consiliul NaŃional Central Român se adresează la 6 noiembrie 1918 poporului român cu un
Manifest prin care se cere “autoritatea deplină în teritoriile locuite de români în Transilvania şi
Ungaria”. Consiliul Central adresează la 20 noiembrie 1918 un apel către reprezentanŃii poporului
român rămas, chemându-i să vină la Adunarea Populară. La această Adunare care are loc la 1
Decembrie 1918, la Alba Iulia şi la care au participat şi românii din întregul Banat, se adoptă o
RezoluŃie prin care se hotărăşte “că teritoriul Transilvaniei, Banatului, a Ńărilor Ungureşti locuit
de români se uneşte cu Regatul României”.

În Sala festivă a Palatului Eparhial Sârbesc din Timişoara are loc la 31 octombrie 1918
Marea Adunare a Sârbilor, unde se înfiinŃează Vecea Populară Sârbă (Consiliul NaŃional Sârb), ca
primul organ al puterii populare sârbeşti din Ungaria. Comitetul de pregătire în a cărui
componenŃă erau Mladen Pilić, dr. Jovan Savković, dr. Dušan Prekajski, Joca Pavlović, Djura
Terzin, Ilija Beleslijin şi dr. Milan Kalinović a fost însărcinat cu realizarea hotărârilor Marii
Adunări Populare. La adunare au fost aleşi şi membri ai Consiliului Provizoriu al Vecei Populare
Sârbeşti în componenŃa căruia au fost: dr. Georgije Letić, episcop al Timişoarei, preşedinte de
onoare, generalul Svetozar Davidov, preşedinte, Mladen Pilić, vicepreşedinte, Djura Terzin,
secretar, iar Šandor Nanadović, Andrija Murgulov şi Ljuba Teodorović – membri.

În ceea ce priveşte delegarea reprezentantului sârbilor în Consiliul BănăŃean, la aceeaşi
adunare se formulează şi răspunsul în care se specifică în mod expres: “În sarcina acestui
Consiliu Popular va fi şi luarea de măsuri necesare pentru asigurarea securităŃii publice, iar
politica va fi exclusă din acest Consiliu Popular ca să nu ia amploare lupta dintre anumite popoare
din Banat”. Formulându-şi astfel poziŃia, Marea Adunare Populară specifică în mod clar că vede
prerogativele Consiliului Popular BănăŃean în sensul de a organiza apărarea securităŃii populaŃiei
şi a averii acesteia. De aceea se specifică în mod special că toate celelalte probleme, şi mai ales
politica, rămân sub jurisdicŃia consiliilor naŃionale. Marea Adunare Populară a înŃeles că înfiin-
Ńarea şi activitatea Consiliului Popular BănăŃean este o formă tranzitorie care se rezumă la
asigurarea securităŃii locuitorilor Timişoarei până la venirea armatei sârbe. De aceea se şi
specifică faptul că, dacă ordinea publică este serios periclitată şi Consiliul Popular BănăŃean nu o
poate asigura cu forŃe proprii, “trebuie chemate să intre în Banat cât mai repede forŃele Antantei şi
să asigure securitatea publică”.

Astfel înŃelegând rolul Consiliului Popular BănăŃean, adunarea îşi propune reprezentanŃii
şi pentru sectorul militar şi pentru cel civil. ReprezentanŃi ai sectorului militar erau: Eta
Djakonović, Gliša Stojišić, dr. Vasa Bogdanov şi dr. Svetislav Stojaković. Pentru sectorul civil au
fost propuşi: Mladen Pilić, dr. Jovan Savković, dr. Dušan Prekajski, Joca Pavlović, Djura Terzin,
Ilija Beleslijin şi dr. Milan Kalinović.

La această Mare Adunare Populară, episcopul Timişoarei, dr. Georgije Letić a menŃionat în
cuvântul său: “Trăim vremuri decisive. Trebuie ca şi noi să ne arătăm demni pentru aceste mari
vremuri. Este necesar să dăm dovadă de o stare de spirit şi de o gândire sănătoasă şi să nu dăm
aripi sentimentelor momentane. Trebuie bine cântărite situaŃia şi starea de fapt. Lumea întreagă a
adoptat cele mai moderne şi cele mai înălŃătoare principii, ceea ce propovăduieşte şi biserica – să
se dea libertatea de dezvoltare tuturor popoarelor. Acestor principii nu li se poate opune nimic şi
ele se vor realiza”.

Cea mai importantă decizie a Marii Adunări Populare a fost poziŃia hotărâtă ca poporul
sârb din Banat să trăiască împreună cu conaŃionalii săi. În acest sens se concluzionează: “Noi nu
ne putem desparte de acest trunchi. Dacă se optează pentru drepturile altor popoare, şi noi avem
drepturile şi cerinŃele noastre”. S-a hotărât să se intre în contact cu sârbii de pe întreg cuprinsul
Ungariei şi s-a insistat “să se Ńină cât mai curând Marea Adunare a Sârbilor din Ungaria”.

La aceeaşi întrunire se adoptă hotărârea de a se edita un ziar sârbesc la Timişoara.
Redactor-şef este ales Ilija Beleslijin “care va fi ajutat de un consiliu de redacŃie, care va fi votat
ulterior.”
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Consiliul Popular Sârb a acceptat în întregime la 4 noiembrie 1918 RezoluŃia sârbilor şi a
croaŃilor independenŃi din Ungaria de Sud, rezoluŃie dată la 24-25 octombrie 1918, prin care se
“exprimă dorinŃele şi cererile sârbilor şi ale croaŃilor din Ungaria de Sud ca problema apartenenŃei
regiunilor Bačka, Banat şi Baranja, precum şi ale viitoarelor părŃi componente a Ńării iugoslave
libere şi comune a tuturor iugoslavilor, să fie rezolvată la ConferinŃa de Pace, unicul for
competent, adică rezolvarea integrală în acest cadru a tuturor problemelor care îi privesc pe sârbii
şi pe croaŃii din Ungaria de Sud, pentru care s-a şi creat în 18 octombrie 1918”. Este recunoscută
“deplina şi exclusiva competenŃă” a Consiliul Popular de la Zagreb.

Prin acŃiunile sale, Consiliul Popular Sârb din Timişoara şi-a câştigat stima de-a lungul
Banatului, fapt atestat şi de procesul-verbal de la această şedinŃă. La cererea celor din Kikinda
Mare, Mokrin şi Itebej s-au dat indicaŃii “cum să se organizeze consiliile populare şi garda
cetăŃenească”. S-a concluzionat că este necesar “să se ia legătura cu localităŃile noastre mai mari
pentru unitate în acŃiune şi în vederea întrunirii tuturor sârbilor din Ungaria la o adunare populară,
care va avea loc în curând”.

Consiliul Popular Sârb din Timişoara a formulat la 7 noiembrie 1918, cerinŃele poporului
sârb din Ungaria. “Poporul sârb din Ungaria nu vede în schimbările de până acum din viaŃa
politică a Ungariei, garanŃii suficiente că se va Ńine cont de principiul autodeterminării populare a
Statelor Unite ale Americii, proclamat de preşedintele Wilson. Schimbările de până acum sunt
numai mărunŃişuri, iar popoarele din Ungaria doresc să-şi asigure instituŃionalizat existenŃa lor
naŃională. Sârbii nu se pot pronunŃa pentru integritatea Ungariei pentru că în vederea unor
asemenea declaraŃii este convocată marea adunare populară a sârbilor din întreaga Ungarie”. În
documentul menŃionat se specifică faptul că în condiŃiile când soarta apartenenŃei este neclară,
este necesară colaborarea cu germanii “în caz de  plebiscit” pentru că în acest mod s-ar asigura
majoritatea voturilor şi în acest fel unirea definitivă a întregii regiuni în Serbia”.

În  condiŃii dramatice, când armata sârbă, împreună cu aliaŃii, a pătruns adânc în teritoriul
Banatului şi se pregătea să elibereze centrul său secular – Timişoara, la 10 noiembrie 1918 are loc
Adunarea Populară. Au participat reprezentanŃi ai sârbilor din Timişoara şi împrejurimi.
Adunarea a fost dominată de hotărârea fermă a poporului sârb din Banatul de Timişoara să
trăiască împreună cu fraŃii săi în patria comună – Serbia.

La această adunare este constituit oficial Consiliul Popular Sârb. În funcŃia de preşedinte au
fost aleşi: Ivan Prekajski şi Eta Djakonović, iar ca preşedinte executiv Mladen Plilić. Au mai fost
aleşi Ilija Beleslijin şi Hristifor Svirčević – secretari şi Nikola Živkovici – casier.

Adunarea s-a pronunŃat şi despre “poziŃia sârbilor faŃă de alte popoare în aceste Ńinuturi,
când aici va fi Iugoslavia. Sârbii au fost liberali întotdeauna şi nici în viitor nu vor dori să
asimileze alte popoare. Dorindu-şi sieşi libertatea, sârbii doresc acelaşi lucru şi altor popoare cu
care vor trăi în Ńara de sud.”.

În încheierea adunării, s-a hotărât în unanimitate: “Armata sârbă să fie întâmpinată cu cele
mai mari ovaŃii, cu steaguri sârbeşti, coroane, flori, intonarea imnului sârbesc şi a altor cântece
patriotice.”

La începutul lunii noiembrie, consilii populare sârbeşti sunt formate în multe localităŃi ale
Banatului de Timişoara. Acelaşi lucru se întâmplă în localităŃile sârbeşti la nord de Mureş.
Coordonarea activităŃii tuturor consiliilor populare era exercitată de Consiliul Popular Sârbesc din
Novi Sad, înfiinŃat la 3 noiembrie 1918. Activitatea acestuia avea în vedere organizarea Marii
Adunări Populare.

Armata sârbă şi armata aliaŃilor din Antanta au ajuns pe malurile Dunării şi a Savei la 31
octombrie 1918. Se pregăteau să cucerească regiunile la nord de Dunăre şi Sava, printre care era
şi Banatul. De la Guvernul Ungariei s-a cerut să semneze pacea şi să părăsească anumite teritorii,
printre care şi Banatul. Guvernul Ungariei, în fruntea căruia se afla contele Karoly, nu dorea ca
armata sârbă să ocupe părŃile de sud ale Ungariei ci a cerut ca acest lucru să-l facă unităŃile
Antantei.
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În situaŃia complexă creată şi ca replică la tergiversarea semnării de către reprezentanŃii
maghiari a ConvenŃiei privind încetarea focului, Comandamentul Suprem sârb emite la 5
noiembrie 1918 următorul ordin: “Pentru că evenimentele evoluează rapid şi cu succes...
împuternicesc comandamentele diviziilor să hotărască singure, conform situaŃiei momentane,
având în vedere următoarele: în nord să se ocupe aliniamentul Bela Crkva-Vršac-Timişoara-Arad
şi cincizeci kilometri la est de acest aliniament... Diviziile de călăreŃi şi cea Moravă să ocupe, prin
cooperare, Banatul executând această operaŃiune solid şi cu grijă.”

Întâmpinată festiv, armata sârbă a intrat în Timişoara la 15 noiembrie 1918. Acest
eveniment este relatat de ziarul Temeswarer zeitung: “Cinci mii de ostaşi, de toate specialităŃile
militare, ai Armatei Rregale Sârbe, au intrat în Timişoara şi au surprins plăcut prin disciplina de
care au dat dovadă şi care s-a văzut. OfiŃerii sunt toŃi nişte feŃe elegante, bărbieriŃi şi foarte
amabili în discuŃii; militarii – de asemenea – un soi de oameni puternici şi, în ciuda eforturilor
suferite, mai bine îmbrăcaŃi şi alimentaŃi, sunt oameni de suflet şi ordonaŃi.

Intrarea lor a fost nu doar impozantă ci şi de bună seamă de neuitat pentru toŃi cei ce i-au
văzut. Nici o singură neînŃelegere nu a perturbat festivitatea; era un frig de noiembrie, însă
soarele a strălucit puternic şi sperăm că se vor adeveri cuvintele eroicului comandant al armatei
de ocupaŃie: Venim ca nişte fraŃi şi dorim ca Timişoara să păşească de acum în întâmpinarea
unui viitor frumos!”.

În relatarea publicată de Srpski list (Ziarul Sârbesc), se spune că de la orele matinale, în
cartierul timişorean Fabric, s-a “adunat o mulŃime de oameni” în piaŃa din faŃa Bisericii Sfântului
Gheorghe. De la orele 11 a apărut şi armata sârbească. În faŃa cavaleriei şi a infanteriei păşea
colonelul Colović (łolovici). În numele cetăŃenilor din Fabric, armata sârbă a fost salutată de
protopopul Jovan Novaković (Iovan Novacovici), care a specificat că armata sârbă a venit la
Timişoara să aducă tuturora libertate şi democraŃie. A fost apoi intonat imnul sârb. În numele
Consiliului Popular Sârb, Dušan Jovanović i-a oferit colonelului Colović pâine şi sare, iar trei fete
i-au dat flori. Militarii au fost ‘împodobiŃi’ cu flori. Salutărilor entuziaste ale sârbilor timişoreni,
colonelul Colović le-a răspuns: Sunt foarte surprins de această primire entuziastă pentru care vă
mulŃumesc din inimă. Noi suntem pregătiŃi să ne dăm şi ultima picătură de sânge pentru a realiza
binele şi unirea poporului sârb.”

Înainte de amiază, armata sârbă, avându-l în frunte pe colonelul Colović şi pe membrii ai
comandamentului său superior (cu 5.000 de militari) a venit în faŃa sediului judeŃului, în centrul
Timişoarei. Pe lângă funcŃionarii judeŃului, aici s-a adunat o mulŃime de oameni, printre care erau
şi reprezentanŃii Consiliului Popular Sârb, dar şi ai Consiliului NaŃional Român.

Cuvinte calde de salut şi de mulŃumire armatei sârbe au fost adresate de protopopul Ilija
Beleslijin, care a mai subliniat: “Serbia a vărsat atâta sânge, că o mare s-ar putea umple. Şi nu
doar pentru poporul sârb, ci pentru întreaga lume. Serbia a luptat pentru libertatea umanităŃii.
Serbia era mică însă din fiecare război a ieşit mărită şi aşa va fi şi după acest război. Şi pentru că
Armata Regală Sârbă a luptat pentru libertatea întregii lumi, noi o întâmpinăm cu mulŃumire,
dragoste şi respect. Această armată va crea Serbia Mare, care va fi mai mare decât a fost cea de
după războaiele balcanice. Acea Serbie, pe care au vrut s-o împartă, va trăi şi în viitor”. El şi-a
încheiat alocuŃiunea cu vorbele: “Noi vă întâmpinăm cu mulŃumiri şi dragoste pentru că acum voi
aŃi spart cătuşele care ne-au înlănŃuit veacuri de-a rândul”.

După ce “Societatea Corală a Sârbilor” a cântat imnul sârbesc, un cuvânt de salut către
armată l-a adresat primarul Geml, în numele magistratului Timişoarei. El a “recomandat oraşului
şi locuitorilor să fie binevoitori faŃă de armata sârbă şi căpeteniile sale”. Viceprimarul Ferenzy l-a
rugat pe colonelul Colović  să asigure activitatea autorităŃii, ordinea şi pacea. Colonelul Colović
i-a asigurat pe amândoi că armata sârbă va ajuta autorităŃile în munca lor, chemându-i să facă
totul pentru menŃinerea păcii.

În numele românilor, armata sârbă a fost salutată de avocatul Aurel Cosma, care a
menŃionat: “Consiliul NaŃional Român din Timişoara vă salută cu bucurie, în numele cetăŃenilor
români, printre aceste Bastioane istorice a minŃii cucernice ale lui Ioan de Hunedoara, mare erou
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al românilor. Voi sunteŃi, împreună cu aliaŃii voştri puternici, luptători pentru libertatea
democratică a tuturor popoarelor, luptători care nu stau pe gânduri şi nici nu ezită. Noi, românii
din Ungaria şi Ardeal, datorăm o dublă mulŃumire armatei învingătoare. În aceste vremuri prea
grele, ne punem toate forŃele noastre în slujba menŃinerii ordinii şi de aceea vă rugăm, domnule
colonel, ajutaŃi-ne şi în această străduinŃă a noastră şi luaŃi poporul nostru sub ocrotirea dumnea-
voastră!”

În numele Consiliului Popular BănăŃean Otto Roth i-a adresat colonelului Colović
următoarele cuvinte: “În numele Consiliului Popular BănăŃean al tuturor naŃionalităŃilor
Banatului, vă salutăm domnule colonel. Noi ne-am creat republica noastră democratică şi
acŃionăm ca toate popoarele: ungurii, nemŃii, sârbii şi românii – să fie egale în drepturi
democratice; idealul nostru este frăŃia, libertatea şi egalitatea tuturor popoarelor lumii. Trăiască
internaŃionalismul! Trăiască lumea întreagă!”.

După festivitate, ofiŃerii şi populaŃia s-au dus la Catedrala Ortodoxă Sârbă, unde episcopul
Georgije Letić a Ńinut o slujbă festivă de mulŃumire. După intonarea Imnului Sârbesc, episcopul
Letić a adresat un cuvânt de mulŃumire armatei sârbe.

A doua zi, în cinstea armatei sârbe eliberatoare, Consiliul Popular Sârb din Timişoara a
oferit un dineu la care au participat circa o sută de ofiŃeri şi soldaŃi şi circa 400 de cetăŃeni din
Timişoara şi împrejurimi.

Avangarda armatei sârbe, în înaintarea sa către râul Mureş, a ajuns seara târziu la Sânpetru
Sârbesc şi totuşi, vestea sosirii ei s-a răspândit prin sat. Dis-de-dimineaŃă, la 16 noiembrie, lumea
s-a adunat în faŃa primăriei ca să salute armata sârbă. Armata sârbă, avându-l în frunte pe
locotenentul Djordje Blagojević (George Blagoievici) a fost salutată de membri ai Consiliului
Popular Sârbesc în frunte cu preşedintele acestuia, Jovan Lacić (Iovan LaŃici).

Locotenentul Blagojević le-a comunicat că doreşte să ajungă cu armata la Mureş, cum se şi
prevede în ConvenŃia de încetare a focului. ÎnsoŃit de călăreŃi sârbi din localitate, locotenentul
Blagojević a pornit cu armata sârbă spre localitatea vecină Periam, unde le-a comunicat
localnicilor germani că “armata sârbă nu a venit să jefuiască şi să ucidă, ci ca să aducă libertatea
şi pacea pentru toŃi deopotrivă.” Apoi armata sârbă s-a înapoiat la Sânpetru. În după-amiaza
aceleiaşi zile au pornit-o spre Igriş, sat aflat pe malul Mureşului. Reporterul ziarului specifică
faptul că în acest sat în care trăiesc românii “entuziasmul era nemărginit. Spre surprinderea
generală primirea în această localitate românească a fost excelentă şi foarte entuziastă. Am ajuns
şi pe malul Mureşului pentru că acesta era scopul final”. Armata s-a întors apoi la Sânpetru
Sârbesc unde, peste câteva zile, a venit o unitate şi mai mare a armatei sârbe.

După ce a ocupat întregul teritoriu în jurul râului Mureş, cum era prevăzut în ConvenŃie,
armata sârbă a intrat în ziua de 21 noiembrie 1918 în Arad, fapt relatat tot de ziarul Srpski list. Se
menŃionează că a avut loc slujba festivă de mulŃumire în cinstea victoriei armelor sârbeşti. În
biserică erau prezenŃi militarii sârbi în frunte cu locotenent-colonelul Popović. Au fost prezenŃi şi
membri ai Consiliului Popular Sârb în fruntea cărora s-a aflat preşedintele Milan Tabaković,
renumitul arhitect al multor clădiri, care înfrumuseŃau acest oraş de pe Mureş. Alături de popor se
aflau şi câŃiva ofiŃeri ai fostei armate austro-ungare, dar care aveau pe căciuli însemne sârbeşti. La
sfârşitul slujbei celor prezenŃi li s-a adresat diaconul Stevan Ilkić (Stevan Ilchici).

Răspunzând chemării Consiliului Popular Sârb ca reprezentanŃii tuturor naŃiunilor slave
care au împlinit 20 de ani – bărbaŃi şi femei – să aleagă în comunele lor deputaŃii în aşa fel, ca
unul să fie ales de o mie de locuitori, în Banatul de Timişoara, în 36 de comune sârbeşti au fost
aleşi 72 de deputaŃi. Ei i-au reprezentat pe sârbi la Marea Adunare Populară care a avut loc la 25
noiembrie 1918 la Novi Sad în prezenŃa a 757 de deputaŃi din 211 comune din Banat, Bačka şi
Baranja. Conform datelor de care dispunem, din Banatul de Nord (cel ce gravitează spre Mureş),
la Marea Adunare Populară, au fost prezenŃi 14 deputaŃi din 7 comune, din Banatul de Mijloc –
26 de deputaŃi din 16 comune, iar din Clisura Dunării şi Poljadija – 32 de deputaŃi din 13 comune.

DeputaŃii prezenŃi la Marea Adunare Populară, sârbii, bunjevci şi alte popoare slave – au
hotărât la 25 noiembrie la Novi Sad – desprinderea Banatului, a Bačkăi şi a Baranjei de Ungaria



156

şi unirea acestor Ńinuturi cu Regatul Serbiei. În acest fel, o mare parte a Banatului de Timişoara a
devenit parte componentă a Regatului Serbiei. Câteva zile mai târziu, la 1 decembrie 1918 ia
fiin Ńă Regatul Sârbilor, CroaŃilor şi Slovenilor în componenŃa căruia intră şi Regatul Serbiei îm-
preună cu cele trei Ńinuturi menŃionate – Banat, Bačka şi Baranja.

Marea Adunare Populară a ales şi Marele Consiliu Popular care este împuternicit să emită
ordine şi dispoziŃii necesare şi a numit şi organul executiv al acestuia – AdministraŃia Populară.
AdministraŃia Populară avea din partea Marelui Consiliu Popular sarcina să exercite puterea în
Ńinuturile Banat, Bačka şi Baranja conform prevederilor legale existente până la formarea defi-
nitivă a noului stat.

Până în luna februarie 1919, ingerinŃele AdministraŃiei Populare se întindeau până la linia
de demarcaŃie stabilită prin Acordul de încetare a focului, adoptat la 13 noiembrie 1918 la
Belgrad. În luna februarie 1919, se “micşorează” acest Ńinut pentru că linia de demarcaŃie este
mutată la circa zece kilometri la est de Timişoara, în consecinŃă, României i-au revenit Clisura
Dunării, Ńinutul Caraşovenilor şi Muntenegrul de Banat.

Fiind recunoscut de Guvernul sârb şi având competenŃa autorităŃii administrative în Banat,
Bačka şi Baranja, organul executiv al Marii Adunări Populare şi-a început activitatea la 4
decembrie 1918 şi a funcŃionat până la 11 martie 1919.

În locul Consiliilor şi a altor organe municipale demise, în Banat, Bačka şi Baranja sunt
formate noile senate orăşăneşti, în a căror componenŃă au intrat toate personale oficiale de până
atunci, care au primit hotărârea electorilor cărora li s-au adăugat reprezentanŃii consiliilor
populare sârbeşti. Senatele orăşeneşti lărgite într-un asemenea mod rezolvau numai treburile
curente care nu sufereau amânare. Aşa a şi încetat funcŃia consiliilor locale populare.

La transpunerea în viaŃă a hotărârii AdministraŃiei Populare, de a pune în fruntea unităŃilor
teritorial-administrative în Banat, Bačka şi Baranja, organele proprii, cea mai mare rezistenŃă a
fost întâmpinată la Timişoara. AdministraŃia Populară l-a numit pe caraşoveanul Martin Filipon,
avocat la Uljma, în funcŃie de mare jupan (prefect) al judeŃelor Timiş, Caraş şi cea de primar al
Timişoarei. Problemele privitoare la preluarea de către acesta a funcŃiei erau o consecinŃă a
componenŃei eterogene a populaŃiei pe de o parte şi a acŃiunii distructive a conducerii Consiliului
Popular BănăŃean, pe de altă parte.

Pentru a se depăşi impasul creat de amânarea preluării funcŃiei de către Martin Filipon, Ilija
Beleslijin, membru al Marelui Consiliu Popular şi membru al Vecei Populare Sârbe din Timişoara
îi adresează o scrisoare ministrului de Interne al Regatului Sârbilor, CroaŃilor şi a Slovenilor, în
care se subliniază: “Având în vedere problemele speciale existente în Timişoara şi împrejurimi,
considerăm că este necesar ca Dumneavoastră, în calitate de ministru al Afacerilor Interne pe care
o aveŃi, să veniŃi degrabă aici şi să studiaŃi situaŃia de aici şi în ceea ce priveşte transpunerea în
viaŃă a RezoluŃiei din Novi Sad să creaŃi o disponibilitate deosebită pentru a se cuceri paşnic cele
mai puternice grupe antisârbeşti şi a se alipi taberei noastre, fără convulsii.”.

La cererea oficialităŃilor Timişoarei, în acest oraş vin reprezentanŃi ai Conducerii Populare
avându-l în frunte pe preşedintele acesteia, Joca Lalošević (IoŃa Laloşevici). Ei au dus tratative cu
reprezentanŃii Guvernului Ungariei în prezenŃa generalului Djordje Djordjević (George
Georgevici) şi a reprezentantului Guvernului Serbiei, Mika Popović (Mika Popovici). Energic în
hotărârea ca Filipon să fie cât mai curând instalat în funcŃie, preşedintele Conducerii Populare,
Joca Lalošević îl înştiinŃează la 1 februarie 1919 pe ministrul Afacerilor Interne al Guvernului
Regatului Sârbilor, CroaŃilor şi al Slovenilor, Svetozar Pribićević (Svetozar Pribicevici) că
această Conducere Populară a întreprins câteva încercări să-l instaleze pe Martin Filipon însă
toate au fost zadărnicite de generalul Djordje Djordjević care s-a aflat în fruntea
Comandamentului Sârb din Timişoara. Lalošević specifică în mod deosebit faptul că Otto Roth,
preşedinte al Consiliului Popular BănăŃean a fost confirmat din nou în această funcŃie, de către
comisarul guvernatorului maghiar. În acest sens Lalošević îi comunică ministrului, că Otto Roth
joacă un rol dublu, care duce spre un singur Ńel – pregătirea unei lovituri de forŃă şi alipirea
Banatului la Ungaria. De aceea îl avertizează pe ministru cât de periculoasă este amânarea



157

istalării lui Filipon şi că în cazul insuccesului, toată responsabilitatea o va avea generalul
Djordjević.

În sfârşit, în ziua de 16 februarie 1919, Martin Filipon este instalat în funcŃia de mare jupan
(prefect) al judeŃului Timiş şi al Ńinuturilor ocupate în judeŃul Caraş. Germanul Hegen este numit
primar al Timişoarei, fapt prin care s-a avut în vedere atragerea de partea autorităŃilor a populaŃiei
germane. În acelaşi timp, sunt destituiŃi prefecŃii de până atunci, Jakoby şi Tökés, precum şi
căpitanul oraşului – Beck. În locul acestuia este numit Miša Živanović (Mişa Jivanovici).
Autoritatea sârbă a preluat Poşta, AdministraŃia Impozitelor şi alte instituŃii importante.

Instaurarea noii autorităŃi ca şi funcŃionarea vieŃii cotidiene în Ńinuturile eliberate ale
Banatului, se loveau de rezistenŃa populaŃiei neslave şi mai ales a maghiarilor. Acest fapt era
vizibil în multe secvenŃe ale cotidianului.

Noua autoritate a fost nevoită să rezolve problemele pe care le creau ziarele, care apăreau
în limba maghiară, germană şi română. Numai în Banat apăreau în 1919, 16 ziare în limbile
menŃionate. Jumătate dintre aceste ziare sunt interzise de autorităŃile sârbeşti pentru că se
împotriveau situaŃiei nou-create. Pe lângă aceasta, s-a interzis şi aducerea în Ńinut a ziarelor în
limba maghiară şi germană. Pentru ca măsurile menŃionate să fie aplicate cât mai eficace, este
introdusă cenzura specială a ziarelor la Timişoara, Sânnicolaul Mare şi Periam.
*
*    *

În ajunul Anului Nou – 1919, ziarul Srpski glasnik, organ al Consiliului Popular Sârb din
Novi Sad atrage atenŃia asupra activităŃii distructive a lui Otto Roth şi a Consiliului Popular
BănăŃean şi menŃionează: “Nici politica de cameleon a dr. Otto Roth nu va putea schimba
hotărârile şi faptul consumat în faŃa căruia ne aflăm. Rolul dr. Roth este prea transparent”.

În ciuda tuturor acestora, în prezenŃa autorităŃilor sârbe din Timişoara, Consiliul Popular
BănăŃean şi-a continuat aproape nestingherit activitatea distructivă. Îşi realiza, în cunoştinŃă de
cauză şi cu tenacitate, planul de desprindere a Banatului din componenŃa Regatului Sârbilor,
CroaŃilor şi Slovenilor şi alipirea lui Ungariei.

Consiliile pregătite sistematic în teren se pregăteau permanent pentru realizarea puciului
care să ducă la alipirea Banatului şi a întregului Ńinut ocupat Ungariei. Sforile erau trase de
Consiliul Popular BănăŃean. Confruntată cu faptul de netăgăduit, privind pregătirea puciului,
Conducerea Populară schimbă la 20 februarie 1919, conducerea Republicii BănăŃene, interzicând
activitatea organelor acestora în teren. Pentru că plângerea înaintată Conducerii franceze din
Timişoara este respinsă, conducerea fuge în grabă la Budapesta.

Dar greva generală a populaŃiei maghiare şi germane în Banat, Bačka şi Baranja pregătită
îndelung, nu este, totuşi, preîntâmpinată. Ea izbucnşte cu violenŃă în toate centrele urbane, la 21
februarie 1919. Conducerea supremă ordonă intervenŃia trupelor “pentru asigurarea circulaŃiei
normale şi corecte”. Greva a izbucnit în mod sincronizat la Timişoara, Pečuj, Subotica şi Sombor.

Greviştii din Timişoara sunt conduşi de social-democraŃii din rândurile maghiarilor şi
germanilor. Ei au înmânat autorităŃilor militare franceze un Memorandum, prin care protestau
“împotriva instalării cu forŃă a imperiului sârb”. În continuare, în acelaşi Memorandum se spune:
“Protestăm împotriva nerespectării principiilor lui Wilson şi împotriva nerespectării condiŃiilor
Acordului de încetare a focului”. După cum se vede, greva a avut exclusiv un caracter politic,
îndreptat spre paralizarea vieŃii pe întreg teritoriul şi spre crearea condiŃiilor de alipire la Ungaria.
Prin intervenŃia armatei sârbe, în ziua de 22 februarie 1919, puciul este zădărnicit. Banatul de
Timişoara a rămas şi mai departe sub ingerinŃele Conducerii Populare şi a Armatei sârbe.

Lucrările ConferinŃei de Pace erau urmărite cu atenŃie în toate părŃile Banatului de
Timişoara şi, mai departe, pe unde trăiau sârbi şi alŃi slavi. Înainte, pe timpul desfăşurării şi după
ConferinŃa de Pace, ei îşi exprimau cererile să rămână, adică să se unească cu Ńara mamă – Serbia,
adică cu Iugoslavia, prin întruniri, rezoluŃii, memorii, proteste, apeluri şi telegrame. Au încercat
cu argumente din teren să influenŃeze hotărârile ConferinŃei de Pace.
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Prima care s-a făcut simŃită a fost Vecea Slovacilor din Nădlac, care s-a pomenit în afara
teritoriului cucerit de armata sârbă. Încă la 28 noiembrie 1918, Vecea Slovacă trimite un
Memorandum “Gloriosului Consiliu Popular Sârbesc la Novi Sad”, în care se spune că triunghiul
pe care îl face partea de nord a Mureşului, la est de Tisa “este un Ńinut slav, în care trăiesc slovaci
şi sârbi”. Cereau ca armata sârbă să ocupe şi acest Ńinut pe care să-l alipească Iugoslaviei.

Sârbii şi slovacii din Valea Mureşului, la întrunirea pe care au Ńinut-o la începutul lunii
ianuarie 1919 au respins ÎnŃelegerea de la Londra şi au proclamat “unirea cu statul sârbilor,
croaŃilor şi a slovenilor”. ReprezentanŃii poporului sârb şi slovac de la nord de Mureş au semnat
la 9 ianuarie 1919 la Batanya “DeclaraŃia în numele sârbilor şi slovacilor din judeŃele Békeş şi
Cenad”, prin care se cere ca acest Ńinut să fie ocupat de armata sârbă şi nu de cea română. Şi acest
Ńinut s-a pomenit în afara teritoriului ocupat de armata sârbă.

Locuitorii satelor din Muntenegru de Banat (CralovăŃ, LucarevaŃ, Petrovosela şi
Stanciova), evocând principiile lui Wilson privind autodeterminarea, au cerut ca ei, fiind “sârbi de
credinŃă ortodoxă şi urmaşi ai strămoşilor vestiŃi, veniŃi din Muntenegru” să se unească cu
Regatul Sârbilor, CroaŃilor şi a Slovenilor.

Un grup de intelectuali sârbi trimite la 11 aprilie 1919 o petiŃie secretarului general al
ConferinŃei de Pace de la Paris, Paul Dutast, cerând ca Ciacova, localitate în care s-a născut
Dositej Obradović, să fie alipită Regatului Sârbilor, CroaŃilor şi Slovenilor. PetiŃia este semnată
de Grgur Jakšić, Bogdan Popović, Jovan Cvijić, Jovan Radović, Alexandar Belić, Niko Županić,
Alexandar Arnautović, Pavle Popović, Lazar Marković, Božidar Marković şi alŃii.

CetăŃenii din Bela Crkva îi cer la 15 iunie 1919, preşedintelui Guvernului Regatului
Sârbilor, CroaŃilor şi al Slovenilor “să se acŃioneze cu toate forŃele şi cu toate mijloacele” ca
împrejurimile oraşului locuite numai de sârbi “şi mai ales aşa-numită Clisură, începând cu
comuna Liubcova şi până la Baziaş, să fie alipită Regatului Sârbilor, CroaŃilor şi Slovenilor”.
Acceptând această cerere, Ministerul de Externe adresează ConferinŃei de Pace cererea comunelor
din Clisură, Măceşti, Socol, Moldova Veche, Câmpia, Pojejena Sârbă şi Belobreşca să se
alipească la Serbia. ReprezentanŃii Clisurii Dunării adoptă la 19 iunie 1919, la Moldova Veche o
RezoluŃie, în care se menŃionează că “poporul sârb şi poporul ceh din Clisură protestează la
modul cel mai energic împotriva intenŃiei de a fi dezlipită Clisura de Regatul Sârbilor, CroaŃilor şi
Slovenilor”, mai ales că nu sunt “o masă fără conştiinŃă, cu care se poate proceda cum se
doreşte”. Într-un Memorandum ulterior, adresat la 1 august 1919 delegaŃiei iugoslave de la Paris,
se exprimă dezamăgirea pentru poziŃia de cedare a acestora şi se propune cedarea unor teritorii
României, ca în schimb, Clisura să se ataşeze Iugoslaviei.

Timişoara a devenit centrul numeroaselor activităŃi menite să apere interesele sârbeşti în
Banat. Când a devenit aproape cert, în luna iunie 1919, că Banatul de Timişoara va aparŃine
Regatului României, intelectualii sârbi din Timişoara au redactat un Memorandum privind
apartenenŃa Banatului la Regatul Sârbilor, CroaŃilor şi al Slovenilor, care este transmis delegaŃiei
iugoslave aflată la ConferinŃa de Pace. Dar în ciuda tuturor insistenŃelor, devenea din ce în ce mai
clară hotărârea ConferinŃei de Pace de la Paris, ca Timişoara şi împrejurimile să aparŃină
Regatului României. Imediat după expedierea Memorandumului, se pregăteşte la 8 iunie 1919, la
Cazinou o adunare consacrată apărării intereselor sârbeşti în Timişoara şi împrejurimi.

La orele prânzului, când trebuia să înceapă adunarea, s-a constatat că de zece ori mai mulŃi
cetăŃeni decât cei aflaŃi înăuntru nu au putut intra în clădire. Consiliul a hotărât atunci ca adunarea
să aibă loc într-un spaŃiu deschis. Imediat a fost instalată o scenă în faŃa Cazinoului. CetăŃenii
prezenŃi au ales conducerea adunării – preşedinte V. Nenadović, vicepreşedinŃi M. Mišković, J.
Županski şi T. Popović. În încheierea mitingului s-a adoptat o RezoluŃie a cărei introducere
conŃine elemente din Memorandumul adoptat anterior. În partea de încheiere, se menŃionează că
sârbimea bănăŃeană nu poate accepta în linişte ştirea privind posibila pierdere a Timişoarei şi se
specifică:



159

“1. Să fie rugate guvernele şi mai ales PreşedinŃia Populară a Regatului Sârbilor, CroaŃilor
şi al Slovenilor ca să apere cu toate forŃele dreptul nostru asupra Timişoarei şi a tuturor acelor
teritorii ale Banatului asupra cărora poporul nostru şi statul nostru are drepturi istorice,
etnografice şi economice.

2. Să fie rugat Guvernul să anunŃe cercurile competente ale ConferinŃei de Pace despre
protestul hotărât al poporului sârb din Banat împotriva aspiraŃiilor nejustificate şi exagerate ale
românilor pentru Timişoara. Apoi Guvernul să dea delegaŃilor săi instrucŃiuni să ceară în mod
hotărât ca Timişoara să aparŃină Regatului Sârbilor, CroaŃilor şi Slovenilor şi fără acest fapt să nu
semneze ConvenŃia de Pace”.

ConferinŃa de Pace de la Paris a hotărât ca Timişoara, cu o mare parte a Banatului să
aparŃină României. De la 27 iulie 1919, armata şi administraŃia sârbă au început să părăsească
Banatul de Timişoara. Armata română a venit la Timişoara la 3 august 1918.

DelegaŃia iugoslavă a venit la ConferinŃa de Pace cu poziŃii determinate în ceea ce priveşte
trecutul Banatului. La începutul Primului Război Mondial, în luna septembrie 1914, Guvernul
sârb i-a menŃionat CurŃii ruseşti pretenŃiile sale asupra teritoriilor Austro-Ungariei, când s-a şi
stabilit, între altele, până în detalii linia de graniŃă prin care ar fi fost cuprins şi Banatul. Această
linie a fost realizată pe baza ConferinŃei privind încetarea focului din 13 noiembrie 1918.

DelegaŃia iugoslavă a predat Consiliului Superior al ConferinŃei de Pace de la Paris
Memoriul revendicărilor Regatului Sârbilor, CroaŃilor şi al Slovenilor. Explicarea lor s-a bazat pe
argumentele arătate accentuându-se că în Banat “sârbii sunt autohtoni, iar celelalte naŃionalităŃi au
venit mai târziu să se aşeze aici, cu ocazia colonizărilor”. S-a mai reliefat că graniŃa trebuie
“trasă” în asemenea mod încât să se asigure strategic securitatea Banatului de Jos încât Belgradul
să fie ocrotit de toate eventualităŃile şi Valea Moravei să aibă o securitate în privinŃa posibilelor
operaŃiuni militare surprinzătoare.

Propunerea pentru graniŃa iugoslavo-română în Banat era ca linia de demarcaŃie să
pornească la Dunăre, la est de Moldova Veche şi să meargă spre nord cam 35 km depărtare de
Bela Crkva şi 40 km la est de VârşeŃ, apoi să taie Timişul luând-o spre nord-vest cam la 20 km est
de Timişoara, ieşind pe Mureş, la Arad.

Punctul de plecare al românilor punea în prim plan promisiunile aliaŃilor apuseni care vizau
extinderea pe întregul teritoriu al Banatului. Şi ei au adus motive care se bazează pe argumente
etnice, istorice, economice şi strategice. Totul era subordonat scopului de a se întări justeŃea
promisiunilor aliaŃilor faŃă de România care trebuie să se întindă la Tisa şi nu s-a intrat în detalii
privind ponderea anumitor popoare în Banat. Toate erau îndreptate spre demonstraŃia că Banatul
este un întreg, unic şi indivizibil. S-a pornit de la faptul că are un teritoriu unitar şi indivizibil,
mărginit de Mureş, Tisa, Dunăre şi Cerna.

Comisia teritorială nu a acceptat nici argumentele iugoslave, nici cele româneşti privind
graniŃa din Banat. Problema de bază a fost rezolvată prin faptul că marile puteri au optat pentru o
rezolvare de compromis – împărŃirea Banatului.

Astfel, Comisia teritorială hotărăşte graniŃa din Banat care mergea aproximativ pe
aliniamentele unde este graniŃa iugoslavo-română de azi. În baza articolului 3 al ConvenŃiei de la
Sévre din 2 august 1919, unităŃile armatei române au intrat în Timişoara, la 3 august 1919.

În ciuda conflictelor aspre dintre delegaŃia iugoslavă şi cea română în timpul ConferinŃei de
Pace, nu s-a stins ideea necesităŃii păstrării tradiŃiei prieteniei seculare a popoarelor vecine.

Linia de demarcaŃie dintre Iugoslavia şi România realizată după retragerea unităŃilor
sârbeşti în iulie 1919 a fost în mod practic graniŃa iugoslavo-română. De fapt graniŃa
iugoslavo-română este trasată în urma Tratatului de la Sévre şi această linie pornea de la punctul
unde se întâlnesc graniŃele Iugoslaviei, României şi Ungariei şi mergea până la punctul similar
Iugoslavia-România-Bulgaria. Prevederile Tratatului stipulau formarea unei comisii interaliate cu
sarcina de a trasa graniŃa în teren. Tratatul permitea în baza acordului bilateral schimbul de
localităŃi de pe ambele părŃi ale graniŃei. Comisia mixtă şi-a început activitatea în anul 1921.
Activitatea ei trena şi abia în 24 noiembrie 1923 se semnează ÎnŃelegerea privind graniŃa
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definitivă dintre Regatul Sârbilor, CroaŃilor şi Slovenilor şi Regatul României. Prin înŃelegere,
autorităŃile iugoslave au părăsit următoarele localităŃi: Comloşu Mare, Checea, Cenadul Sârbesc,
Uivar, Erefkala, Soca, Jamu Mare, LăŃunaş. Iugoslavia a primit următoarele localităŃi: Şurian,
Gaiu Mare şi Crna Bara. Până la 24 mai 1924, României i-au fost date: Beba Veche, Pusta
Kerestur, Jimbolia şi Jamul. În partea Iugoslaviei “au trecut”: Modoš, Pardanj fostele centre de
plasă în Asutro-Ungaria. Prin trasarea definitivă a graniŃei, România a primit din totalul de 28.261
kmp – 18.958 kmp, Ungaria – 9302 kmp, iar Iugoslavia 271 kmp. Stabilirea liniei de demarcaŃie a
fost rezultatul hotărârii de a se depăşi tot ceea ce ar fi putut tulbura prietenia seculară dintre
popoarele sârb şi român. ConvenŃiile interstatale au stabilit statutul minorităŃii iugoslave (sârbe),
respectiv al celei române în cele două state prietene.
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SÂRBII DIN ROMÂNIA ÎNTRE 1919-1995

Prin hotărârile ConferinŃei de Pace de la Paris s-a efectuat şi trasarea graniŃei dintre Regatul
Sârbilor, CroaŃilor şi Slovenilor şi Regatul României. Astfel o parte a poporului sârb a rămas în
România, iar o parte a românilor au rămas în Regatul Sârbilor, CroaŃilor şi Slovenilor.

RelaŃiile dintre cele două Ńări vecine în perioada interbelică erau prieteneşti şi cordiale, mai
ales că împreună cu Cehoslovacia ele constituiau Mica Antantă, o uniune militar-politică formată
în 1921.

La întrunirea de la Sibiu din 1919, România le recunoaşte sârbilor toate drepturile
minoritare pe care le-au avut în Ungaria, mai cu seamă pe tărâmul învăŃământului şi al vieŃii
bisericeşti. Referindu-ne la strădaniile pentru ocrotirea minorităŃii naŃionale sârbe în România,
subliniem că cele mai mari merite le are în acest sens Biserica Ortodoxă Sârbă. Prin imboldurile
sale, diplomaŃia iugoslavă s-a angajat într-o mai mare măsură şi din acestea rezultă încheierea
ConvenŃiei dintre România şi Iugoslavia, în anul 1933.

După semnarea ConvenŃiei, situaŃia minorităŃii sârbe în România este îmbunătăŃită, ceea ce
s-a oglindit şi în reglementarea statutului învăŃământului, a instituŃiilor culturale şi în planul
organizării politice.

Un deceniu şi jumătate, sârbii din România nu au avut un partid politic organizat, deşi
încercări de înfiinŃare existaseră. Prima dintre ele fusese pe la mijlocul anilor douăzeci când s-a
constituit o iniŃiativă de înfiinŃare a mişcării politice sârbe, însă condiŃii mai propice au fost create
numai după semnarea ConvenŃiei în 1933.

În ziua de 13 mai 1934 are loc la Timişoara-Fabric o mare adunare populară unde sunt
aprobate Regulile de bază, Programul şi este aleasă conducerea Partidului NaŃional Popular
(Liberal) Sârb. Preşedinte este ales avocatul Mihajlo Ćirić din Variaş, iar secretar general –
Spasoje Nikolić. Având în vedere că printre membrii fondatori era şi Milutin Manojlović ziarul
său Temišvarski vesnik a devenit organ al partidului.

În Regulile acestei organizaŃii sunt evidenŃiate scopurile sale – cultivarea spiritului sârb,
îndrumarea membrilor în privinŃa activităŃii politice, precum şi propăşirea cultural-socială şi
economică a poporului sârb în România. În cadrul legilor statului, organizaŃia s-a străduit pentru
păstrarea dreptului la existenŃă şi la o dezvoltare multilaterală a poporului sârb, în domeniile
statal, bisericesc, instructiv-social şi economic. Scopul său prioritar era să păstreze averile
bisericeşti şi ale şcolilor, în baza convenŃiilor existente între România şi Iugoslavia. OrganizaŃia
s-a străduit şi pentru promovarea “asocierii care este de mare ajutor pentru popor”.

Către membrii săi, organizaŃia a trasat sarcini de organizare a întrunirilor culturale,
conferinŃe şi întâlniri distractive folositoare, să organizeze biblioteci sârbeşti şi săli de lectură, co-
ruri, asociaŃii sportive, să ajute la editarea ziarelor şi a cărŃilor şi să educe tinerii în spiritul
dragostei pentru ştiinŃă şi activitate în folosul poporului sârb.

După instalarea dictaturii din 1938, ca şi celelalte partide politice din România, şi
organizaŃia sârbilor este desfiinŃată.

Deşi durata vieŃii organizaŃiei a fost scurtă conducerea centrală a reuşit să înfiinŃeze o
bibliotecă cu 1500 de cărŃi, primite în dar de la Belgrad şi să organizeze comemorarea a 700 de
ani de la moartea Sfântului Sava. Conducerea a avut întâlniri cu cele mai înalte foruri ale
autorităŃii, atât a celei româneşti cât şi a celei iugoslave, în vederea rezolvării problemelor
minorităŃii sârbe din România etc.

După înfiinŃarea organizaŃiilor locale, în sate au început să se Ńină adunări, s-a mijlocit
pentru obŃinerea de îngrăşăminte chimice, a seminŃelor, a reînprospătării fondului genetic şi
bilogic al animalelor domestice, de asemenea s-au organizat asociaŃii ale plugarilor.

*
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Minoritatea naŃională sârbă din România avea în perioada interbelică o viaŃă
cultural-artistică dezvoltată. Aproape în toate localităŃile existau biblioteci, fie ca unităŃi de sine
stătătoare, fie în cadrul şcolilor. Diferite forme ale activităŃii cultural-educative erau de asemenea
dezvoltate – fiinŃau trupe de teatru, coruri, ansambluri folclorice şi muzicale. Printre cele mai
active grupuri cultural-artistice şi sportive erau: “Obilić” din Sânmartinu Sârbesc, “Orao” din
Variaş, “Slavija” la Gelu, “Zvezda” la ParŃa, “Lira” la Sânpetru Sârbesc, “Slavija” la Arad,
“Sloga” la Arad-Gaj, corurile bisericeşti din Sânnicolaul Mare, Mănăştur, Turnu, Pecica, Nădlac,
Beregsău Mic, Diniaş, Ivanda, Belobreşca, Moldova Veche, Pojejena Sârbească, Petrovasela şi
altele.

Un loc de seamă în viaŃa cultural-instructivă a sârbilor din România în perioada interbelică
l-a ocupat “Kolo srpske omladine” (Cercul Tineretului Sârb). Ivită ca o continuare a tradiŃiilor
societăŃilor de tipul  “Kolo mladih Srba”, înfiinŃată în 1918, “Kolo srpske omladine”, societatea
cultural-instructivă a tinerilor şi-a început activitatea în 1939. Activitatea desfăşurată de membrii
săi era diversă. S-au organizat trupe teatrale, orchestre de tamburaşi, spectacole, prelegerii,
excursii ale tinerilor, activităŃi sportive. În scurt timp “Kolo srpske omladine” a reunit un mare
număr de tineri din toate categoriile sociale din Timişoara şi împrejurimi. Aşa s-a şi statornicit să
fie un loc unde se adunau tinerii sârbi. Dar, în perioada naŃionalistă îndreptată împotriva mino-
rităŃilor naŃionale, în 1939, activitatea organizaŃiei este interzisă de către autorităŃile româneşti.

La scurt timp, însă, în 1940 se naşte iniŃiativa reînceperii activităŃii societăŃii “Kolo srpske
omladine” şi aşa, la finele anului 1940 are loc o adunare care alege o conducere provizorie.
Imediat această conducere începe înfiinŃarea organizaŃiilor teritoriale. Însă numeroasele acŃiuni de
conŃinut iniŃiate de această organizaŃie au fost “tăiate” de evenimentele din Ńara-matcă, Iugoslavia,
evenimente care au avut loc după 1941, precum şi de pregătirile regimului lui Antonescu de a se
alătura planurulor  războinice ale Reichului german.

Cel de al Doilea Război Mondial, început în 1939, a cuprins o mare parte a Europei şi a
lumii. Sub presiunea Germaniei naziste, Ńările din Europa Centrală şi cele Balcanice se alătură
Pactului Tripartit. Guvernul Iugoslaviei semnează la 25 martie 1941, la Berlin, AlianŃa Tripartită
alăturându-se coaliŃiei hitleriste. La numai două zile după evenimente, la 27 martie 1941, poporul
recuză acea hotărâre a Guvernului Regatului Iugoslaviei.

Acest gest de liberalism al poporului din Iugoslavia, mai ales al sârbilor, a avut un larg
răsunet mai ales în Ńările care suportau teroarea regimului fascist. Printre acestea se afla şi
România. ForŃa armată fascistă condusă de Germania a atacat, la 6 aprilie 1941, Iugoslavia care a
şi capitulat la 17 aprilie 1941. Agresorilor din Ńări vecine în care erau la putere regimuri fasciste,
le-a revenit câte o parte a Iugoslaviei. ExcepŃia a constituit-o România care nu a participat la cio-
pârŃirea Iugoslaviei.

O mare parte a armatei iugoslave este dusă în lagăre de către agresor. În a doua jumătate a
lunii aprilie apar coloane de prizonieri care trec prin satele sârbeşti şi româneşti din Banat
îndreptându-se spre lagărul pentru prizonieri de război de la Şag. Astfel au ajuns în aprilie 1941,
la Timişoara, în jur de 10.000 de prizonieri iugoslavi răniŃi. Din iniŃiativa Eparhiei din Timişoara
a Bisericii Ortodoxe Sârbe, prin contribuŃia preoŃilor, a învăŃătorilor, profesorilor şi elevilor de
liceu, poporul sârb din România răspunde la apelul de ajutorare a prizonierilor, publicat în ziarul
Temišvarski vesnik. În scurt timp, sunt colectate cantităŃi însemnate de alimente şi medicamente
pentru prizonieri. Un ajutor neprecupeŃit l-au oferit şi românii, în ciuda avertismentelor pazei.
Pentru prizonierii sârbi, acest gest era un sprijin moral deosebit. Toate acestea au dus la un protest
vehement al Comenduirii germane de la Timişoara, adresat autorităŃilor româneşti.

Locuitorii din localităŃile de lângă graniŃa cu Iugoslavia i-au găzduit în mai multe rânduri
pe luptătorii din unităŃile de partizani, care se refugiau în faŃa poterelor fasciste. Pe de altă parte,
dezertorii militari din România treceau în partea iugoslavă a Banatului, alăturându-se
detaşamentelor de partizani.
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Tot ceea ce se întâmpla în Ńara mamă, mai ales în partea iugoslavă a Banatului, primea un
larg ecou printre sârbii din România. Şi aici iau fiinŃă organizaŃii antifasciste de marcă. Astfel, la
Diniaş, se înfiinŃează  Frontul Antifascist al Sârbilor pentru Banatul din România, care are o
secŃie pentru tineret şi una pentru femei. Diniaşul devine centrul acestor activităŃi, însă organizaŃii
similare există şi la Sânmartinu Sârbesc, Cenei, ReşiŃa, Ivanda, Beregsău Mic, Gad, Giera,
Variaş, Sânpetru Mare, Fenlac.

În fruntea mişcării antifasciste a Sârbilor din Banatul României s-a aflat Miloš Todorov,
medic la Diniaş. łelul de bază al Mişcării Antifasciste a Sârbilor din Banat era să adune şi să
îndrume în lupta împotriva cotropitorilor cât mai mulŃi reprezentanŃi ai minorităŃilor sârbe şi să-i
ajute pe luptători. Această luptă consta din acŃiuni armate şi acŃiuni de sabotare a unităŃilor
economice. În satele sârbeşti din România se organizau diversiuni şi alte acŃiuni împotriva
duşmanului.

După 23 august 1944, a început exodul tinerilor sârbi, mai cu seamă spre rândurile Armatei
Populare de Eliberare a Iugoslaviei însă, în parte, şi în armata română  care s-a alăturat Armatei
Roşii.

Lupta populară de eliberare s-a desfăşurat şi în Clisura Dunării şi în Poljadia. După atacul
Germaniei împotriva URSS, la 22 iunie 1941, Jarko Despotović pleacă împreună cu câŃiva tineri
în pădurile Clisurii. Pe lângă atacuri asupra forŃelor inamice, cei din acest detaşament au
organizat şi înfiin Ńarea de baze menite să-i ascundă pe conducătorii şi luptătorii din Detaşamentul
sudbănăŃean al partizanilor cu care au intrat în legătură în anul 1942. Cu conducerea acestui
detaşament s-au înŃeles să fie creată o mişcare de rezistenŃă de masă printre locuitorii sârbi şi ro-
mâni din Clisura Dunării. În acest fel, s-ar crea condiŃii mai bune pentru organizarea unui
detaşament unic de partizani, care ar avea un spaŃiu larg de manevră în acest Ńinut.

Retrăgându-se din Balcani, reprezentanŃii Wehrmachtului au preluat de la forŃele armate
române Clisura Dunării şi Poljadia, dar armata germană a părăsit acest teritoriu, sub presiunea
Armatei Roşii. Atunci, reprezentanŃii mişcării de eliberare populară din rândurile sârbilor au pus
stăpânire pe Clisură şi pe Poljadia. În sate au fost formate consilii de eliberare populară, iar
Consiliul Principal pentru tot Ńinutul Clisurei s-a aflat la Socol. În fruntea acestui Consiliu
Principal s-a aflat Triša Kojičić (Trişa Coicici), plugar de vază din Socol. Fiind organe ale puterii,
consiliile de eliberare populară rezolvau problemele privitoare la economie, siguranŃă, conducere,
instrucŃie, cultură, sănătate şi asistenŃă socială.

În acelaşi timp, pe teritoriul Clisurei şi al Poljadiei, sârbii de acolo au organizat unităŃi
militare denumite “Narodne straže (Straje populare). Cartierul general al Strajei avându-l
comandant pe Nikola Gavrilović (Gavrilovici), absolvent al FacultăŃii de Filosofie din Belgrad,
era la Moldova Veche. După decretul Guvernului României de desfiinŃare a Gărzii Populare,
organ de altfel provizoriu, şi Straja Poporului de pe cuprinsul Clisurei se desfiinŃează. În
cooperare şi cu acordul Strajei Poporului, autorităŃile române, preiau puterea în acest Ńinut.

Circa o mie de sârbi din Banatul românesc au luptat în unităŃile armatei iugoslave până la
sfârşitul războiului, la 15 mai 1945. Ei făceau parte din brigăzile Voivodinei, aflate în
componenŃa Armatei a III-a şi au luptat pe fronturile din Voivodina, Baranja, Slavonia, CroaŃia,
Slovenja, până la Austria. Circa o sută dintre aceştia şi-au pierdut viaŃa pe câmpurile de luptă din
Iugoslavia.
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PERIOADA REFACERII ŞI A CONSTRUCłIEI (1945-1948)

În zilele din ajunul eliberării României, “Mişcarea Antifascistă a Sârbilor” îmbracă forme
legale de acŃiune şi se transformă în “Frontul Slav Antifascist” (FSA), căruia i se alătură şi alŃi
slavi din România – şokŃii, croaŃii, slovacii, cehii şi bulgarii. Frontul Antifascist Slav este înfiinŃat
cu scopul de a “uni toate naŃionalităŃile slave din România în lupta împotriva fascismului, a forŃei
reacŃionare mascate ori nu din interior”. Sarcinile acestei organizaŃii erau să mobilizeze cadre
militare în vederea terminării războiului, să organizeze preluarea răniŃilor de pe front, să adune
hrană pentru soldaŃi şi răniŃi, să-i ocrotească pe orfani, văduve şi invalizi, să organizeze
spectacole cultural-artistice. “Frontul Slav Antifascist” s-a alăturat “Frontului Partidelor
Democratice din România” formând o unitate organizatorică în Banat.

FSA începe cu editarea ziarului său la 15 octombrie 1944. Este vorba de ziarul Pravda
(Adevărul). În cadrul FSA se organizează şi “Frontul Slav Antifascist al Tineretului din
România” cu sediul la Timişoara. De la 1 aprilie 1945, această organizaŃie de tineret începe să-şi
editeze propriul ziar – Omladinska pravda (Adevărul Tineretului). Această organizaŃie cultiva
spiritul antifascist în rândul tinerilor, tradiŃiile libertăŃii ale poporului sârb, organiza spectacole
cultural-artistice, activităŃi sportive etc. În cadrul FSA activa şi “Frontul Antifascist al Femeilor”
(FAF). Se adunau ajutoare constând din alimente, îmbrăcăminte, încălŃăminte şi medicamente
pentru răniŃi, copii orfani, refugiaŃi, dar şi pentru armată.

Din iniŃiativa “Frontului Slav Antifascist”, consiliul timişorean organizează la 31
decembrie 1944 un “Consiliu Cultural al Sârbilor” cu sarcina “să revitalizeze activitatea
formaŃiilor cultural-educative existente, să înfiinŃeze formaŃii noi şi să le ofere ajutor de
specialitate şi să reorganizeze activitatea cultural-educativă prin sate.”

La şedinŃa Comitetului de coordonare FSA din 11 ianuarie 1945, care a avut loc la
Timişoara, s-a hotărât convocarea primului Congres al slavilor din România, care urmează să aibă
loc la 8 mai 1945. Congresul este interzis de autorităŃi, motivându-se “că ar putea tulbura relaŃiile
dintre cele două Ńări”. Anume, cu câteva zile înainte de data fixată “s-a scurs” informaŃia
provenită din cercurile organelor competente, că la congresul convocat se va discuta despre “o
nouă unire a Banatului, adică desprinderea părŃii române a Banatului şi alipirea ei la Iugoslavia”.

În scurt timp, survine şi reorganizarea FSA care se transformă în “AsociaŃia Uniunilor
Cultural-Democratice Slave din România” – AUCDSR, care ia fiinŃă la 30 septembrie 1945, la
Timişoara. Drept scopuri ale AsociaŃiei se menŃionează: participarea slavilor din România într-o
unică asociaŃie culturală, răspândirea culturii populare slave în spiritul năzuinŃelor democratice
prin adunări periodice, spectacole cultural-educative şi reuniuni sportive, universităŃi populare,
cursuri, expuneri, presă etc. Preşedintele AsociaŃiei este ales Bora Popović, iar prim-secretar –
Miloš Todorov. Pravda a devenit organul oficial al AsociaŃiei.

După adunarea de constituire, conducerea a pornit acŃiunea de înscriere a membrilor, însă a
organizat şi spectacole cultural-educative şi sportive, întruniri, serate, concursuri. La Timişoara se
deschide la 31 martie 1946, Universitatea Populară.

În cursul anului 1946, AsociaŃia este angajată în participarea la alegerile generale, care au
loc în România, fiind în componenŃa Blocului Democrat. Candidatul propriu era Miloš Todorov,
care a şi devenit primul deputat al poporului din rândurile sârbilor, în Parlamentul României.
LocŃiitor al său devine protopopul Milan Nikolić din Gelu, o personalitate foarte iubită de sârbii
din România.

În primăvara anului 1948, în componenŃa AsociaŃiei erau 61 de organizaŃii dintre care cele
mai multe erau sârbeşti – 59. Existau, de asemenea, 4 organizaŃii croate, 2 bulgare şi 4 aparŃinând
altor popoare slave. Pentru eficientizarea muncii în cadrul OrganizaŃiei sârbeşti a AsociaŃiei sunt
formate 4 comitete regionale. OrganizaŃia regională din Sânnicolaul Mare avea în componenŃa sa
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17 organizaŃii locale, cea din Diniaş – 11, Soca – 10 şi Socol – 12. O organizaŃie aparte era cea
din Timişoara.

În cadrul AsociaŃiei activau 129 de coruri (grupuri vocale), 25 de orchestre de tamburaşi,
32 de biblioteci, 26 de grupuri de cititori, 11 ansambluri folclorice, 50 de asociaŃii sportive etc.
Liceeni sârbi din Timişoara au înfiinŃat un Teatru al Tineretului “Jovan Sterija Popović” care îşi
prezenta spectacole atât în oraş, cât şi prin sate. Din iniŃiativa AsociaŃiei, Guvernul RPFI deschide
la Timişoara o librărie – “Jugoslovenska knjiga” (Cartea Iugoslavă), ceea ce constituia un
eveniment important în viaŃa cultural-instructivă a sârbilor din România.

În luna iunie 1948 are loc la Bucureşti şedinŃa Biroului Informativ al partidelor comuniste,
care adoptă RezoluŃia privitoare la SituaŃia Partidului Comunist din Iugoslavia. Ea a fost
precedată de învinuirea venită din partea C.C. al P. C.U.S. (b) împotriva conducerii de partid şi de
stat a Iugoslaviei în care se spune că în PCI nu există democraŃie, că în satele iugoslave capi-
talismul se întăreşte, în PCI s-a adoptat teoria evoluŃiei paşnice a elementelor capitaliste spre
socialism, este negat rolul PCI în război, se afirma că Armata Roşie a eliberat Iugoslavia şi a
facilitat preluarea puterii de către PCI şi se cerea capitularea necondiŃionată a PCI,
evidenŃiindu-se că orice conflict va influenŃa relaŃiile interstatale. Conducerea de partid sovietică
le-a făcut cunoscut conducerilor membrilor IB învinuirile pe care le aduce PCI şi le-a angajat în a
acŃiona pe această linie. Comitetul Central al PCI a respins toate învinuirile ca nefondate. Prin
aceasta, a început campania împotriva Iugoslaviei, cu scopul de a o supune blocului Ńărilor
socialiste est-europene, în frunte cu URSS-ul. În acest sens, Ńările est-europene au întrerupt
relaŃiile diplomatice, politice, economice şi culturale cu Iugoslavia. Campania antiiugoslavă a
mers până la blocada generală şi prigonirea minorităŃii sârbe, care trăia în Ńările est-europene.

Din iulie 1948, întreaga activitate “AsociaŃiei Uniunilor Cultural-Democratice a Slavilor”
este orientată spre susŃinerea RezoluŃiei Informbiroului. La şedinŃa din 3 iulie 1948, într-o
atmosferă de neînŃelegeri şi împotrivire a unei părŃi a conducerii AsociaŃiei, este acceptată
RezoluŃia Informbiroului, exact când începe campania împotriva PCI şi a Iugoslaviei în general,
campanie dusă sub controlul direct al Partidului Muncitoresc Român. Campania se duce în presă,
în emisiunile de radio, prin organizarea întrunirilor, trimiterea de telegrame etc. Cei care nu erau
de acord cu RezoluŃia erau stigmatizaŃi. În pofida tuturor acestora, o parte din membrii
Comitetului Executiv al AUCDS, cei ce nu au fost de acord cu RezoluŃia Informbiroului, în
cadrul întrunirilor convocate de Partidul Muncitoresc Român explicau poporului că această cam-
panie pornită împotriva Iugoslaviei este incorectă; ei alăturându-se poziŃiei PCI. Membri ai
conducerii AsociaŃiei, mai ales Miloš Todorov şi Boža Stanojević s-au delimitat de RezoluŃia
adoptată anterior şi au redactat un text împotriva RezoluŃiei, text pe care l-au trimis spre semnare
tuturor membrilor Comitetului Executiv al AsociaŃiei.

Documentul a căzut în mâna organelor securităŃii române. Apoi tot Comitetul Executiv este
arestat şi adus la interogatoriu la Comitetul Regional al Partidului Muncitoresc Român, la
Timişoara.

“Răfuiala” cu conducerea AsociaŃiei a venit la adunarea anuală Ńinută la 13 august 1948,
când majoritatea membrilor conducerii sunt schimbaŃi. Câteva luni mai târziu, în luna ianuarie
1949, Comitetul Executiv adoptă o altă RezoluŃie, prin care se susŃine RezoluŃia Informbiroului.

În a doua jumătate a anului 1949 începe “judecarea grupului de spioni şi de trădători aflaŃi
în slujba spionajului clicii fasciste a lui Tito”. Capii grupului au fost condamnaŃi. Vidosava
Nedici şi Nicola Milutinovici sunt condamnaŃi la moarte. CondamnaŃi pe viaŃă au fost: Miloş
Todorov, Boşco LaŃici şi Bojidar Stanoievici. La câte 25 de ani de temniŃă grea sunt condamnaŃi:
Miladin Silin, Angelco Peiovici şi Milorad Adamov. Condamnarea la moarte este apoi strămutată
la detenŃie de diverse durate, iar sentinŃele “temporale” sunt reduse.

Pe lângă prigoana declanşată împotriva activităŃilor politice şi de partid ale AsociaŃiei,
autorităŃile române s-au năpustit şi asupra preoŃilor şi a cadrelor didactice, dar şi a elevilor de
liceu.
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În prima jumătate a anilor cincizeci, poporul sârb din România a îndurat şi Golgota
Bărăganului. Începuturile ei datează din luna martie 1949, când este adoptată hotărârea de
îngrădire şi lichidare a “elementelor capitaliste din agricultură”. În luna octombrie 1950, se
adoptă Hotărârea privind modalitatea de strămutare şi domiciliul în centre urbane suprapopulate.
În esenŃă, a început prigoana sârbilor şi a românilor, dar şi a celorlalte naŃionalităŃi care nu le erau
pe plac autorităŃilor de atunci.

În fine, în anul 1951, se adoptă hotărârea prin care se dispune că Ministerul Afacerilor
Interne poate, în baza propriei hotărâri, ordona dislocarea necesară acolo, dar şi strămutarea din
localităŃi a acelor persoane care prin manifestările lor în popor dăunează construirii socialismului
în România. Se prevede ca locul de domiciliu să le fie fixat “în orice localitate de pe cuprinsul
Ńării”.

Nu peste mult timp se adoptă indicaŃia privind înfiinŃarea localităŃilor în care vor fi cazate
familiile de deportaŃi din diverse părŃi ale României. În toată această perioadă, se acŃionează
pentru a speria populaŃia din Banat pentru că “ei au o orientare apuseană în perioada de
transformare socialistă a Ńării”. IntenŃia autorităŃilor era să “cureŃe” zona de frontieră “de elemente
care ar putea periclita politica Partidului”. Într-o asemenea atmosferă vine Directiva Consiliului
de Miniştri din anul 1951, în care se precizează că: “Pentru asigurarea securităŃii zonei de
frontieră cu Iugoslavia se dislocă de pe o rază de 25 km anumite categorii de elemente
periculoase ori cele care pot deveni periculoase”. Prin acest act sunt desemnate trei categorii de
cetăŃeni nominalizaŃi “elemente periculoase” ori “cele care pot deveni periculoase”, ei fiind şi
dislocaŃi ca atare. Din prima categorie făceau parte cetăŃeni ai Ńărilor imperialiste apusene şi ai
Iugoslaviei. Din a doua grupă făceau parte cetăŃenii originari din Basarabia şi Bucovina şi
aromânii, precum şi membri ai conducerii “Uniunii germane”, Ńărani înstăriŃi – chiaburi – şi
“titoi ştii”. Cea de a treia grupă îi includea pe delicvenŃii de tot felul, mai cu seamă cei care
încercau să treacă ilegal frontiera, ori membri ai familiilor lor. În decret era precizat ce pot duce
cu sine persoanele strămutate care au totuşi dreptul să vândă toate bunurile pe care nu le pot lua
cu sine, exclusiv casele şi pământul. S-a precizat că pentru cazarea deportaŃilor vor fi construite
case-tip din chirpici şi acoperite cu trestie. Pe lângă aceasta s-a precizat că persoanele deportate
vor fi folosite de către gospodăriile agricole de stat.

Pentru realizarea acestei acŃiuni de deportare, în zona de frontieră au fost angajaŃi 10.000
de miliŃieni şi circa 12.000 de militari. Sarcina lor era să realizeze operaŃiunea de strămutare a
populaŃiei şi escortarea până la destinaŃie. A început “Golgota Bărăganului”.

Primele coloane ale deportaŃilor (ori, cum au fost denumiŃi oficial – persoane strămutate)
spre Bărăgan au pornit la 19 iunie 1951. În multe staŃii de cale ferată aflate în zona prevăzută
pentru deportări aşteptau compoziŃii cu vagoane de marfă. În noaptea de 18 spre 19 iunie 1951,
militari şi mili Ńieni dădeau năvală în case însemnate cu crenguŃe cu flori de salcâm, şi-i anunŃau
pe cei ai casei ca în câteva ore să-şi adune cele mai necesare lucruri, adică ceva de prin casă şi
alimente şi să plece la gară. În zorii zilei de 19 iunie 1951, compoziŃiile gemând de oameni
nenorociŃi au pornit spre Bărăgan. După câteva zile de supliciu, în condiŃii inumane, au ajuns în
pustiul Bărăganului.

Din 203 localităŃi din Banat, din zona de frontieră cu Iugoslavia, au fost deportaŃi 40.320
de cetăŃeni de toate naŃiunile care trăiau acolo. Printre ei erau şi 2.215 sârbi din 42 de localităŃi.
Cei mai mulŃi sârbi au fost strămutaŃi în Valea Viilor (422), Schei (199), Bumbăcaru (161), Olaru
(151), Feteşti (148), Răchitoasa (139), Pietroiu Nou (109), Zagna Vadeni (109), Mărculeşti (108)
etc.

ViaŃa în acest şes pustiu au descris-o Miodrag Milin şi Liubomir Stepanov, în cartea
Golgota Bărăganului: “Aici, sub cerul liber, şi-au petrecut în primele luni, ‘zile de neuitat’, având
doar boccele aduse de acasă. Apoi au început să-şi construiască bordeie şi colibe pentru că se
apropia iarna. Apă potabilă nu exista în acele localităŃi, ea era adusă de la mare depărtare, ori se
putea cumpăra. AlimentaŃia era la limita subzistenŃei. Rezervele aduse de acasă se topeau vizibil.
Oamenii se acomodau cu viaŃa pe acest tărâm pustiu şi neospitalier”. Şi, notează aceiaşi autori:



167

“Au început să muncească în întreprinderile agricole din apropiere, mai ales la cultivarea
bumbacului. În acelaşi an au început să-şi încropească nişte căsuŃe din lut bătătorit, ori din văiugă
acoperite cu paie ori trestie şi să-şi organizeze viaŃa pentru o perioadă mai lungă. Deşi aveau
interdicŃii de circulaŃie, au găsit modalităŃi să se aprovizioneze mai regulat, dar să şi corespondeze
cu cei mai apropiaŃi din satul natal... Anii treceau, viaŃa devenea mai suportabilă, dar dorul după
meleagul natal era mare”.

După moartea lui Stalin, petrecută în anul 1953, a slăbit încordarea dintre Iugoslavia şi
URSS şi relaŃiile dintre cele două Ńări normalizându-se, fapt întărit prin declaraŃiile de la Belgrad
(1955) şi Moscova (1956). Acest exemplu l-au urmat şi celelalte Ńări socialiste est-europene,
printre care şi România. Când s-a dovedit întregul nonsens al învinuirilor din pricina cărora au
pătimit mulŃi sârbi şi români, Prezidiul Marii Adunări NaŃionale al României îi eliberează, prin
Hotărârea din 29 septembrie 1955 “pe toŃi deŃinuŃii politici condamnaŃi din cauza Iugoslaviei”.
După ce au trăit mai mulŃi ani în cele mai grele condiŃii, cei deportaŃi în Bărăgan se întorc la
casele lor. Deşi psihic şi fizic epuizaŃi şi-au regăsit puterile să revină la viaŃa cotidiană. Despre
acest fapt în cartea Golgota Bărăganului, autorii subliniază: “Fapt este că cu toŃii au rămas până
în zilele noastre cu sufletele cicatrizate după supliciile îndurate. Sunt dispuşi să ierte, însă doresc
ca acest fapt să-l Ńină minte generaŃiile viitoare!”.

Pe la mijlocul anilor ’50, în epoca destalinizării, aflându-se în funcŃia de preşedinte al
Guvernului României, din 1961, ca preşedinte al Consiliului de Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej
contribuie în mod substanŃial la îmbunătăŃirea relaŃiilor României cu Iugoslavia. A fost unul
dintre iniŃiatorii construcŃiei comune a sistemului hidroenergetic PorŃie de Fier de pe Dunăre.

După moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 1965, în funcŃia de secretar general al
Partidului Muncitoresc Român este ales Nicolae Ceauşescu, cel care doi ani mai târziu devine şi
preşedinte al Consiliului de Stat. În anul 1974, el devine preşedinte al R.S. României, îmbinând
puterea politică a liderului de partid cu cea de şef al statului. În primii ani, până la consolidarea
domniei sale, a continuat politica liberală a predecesorului său, iar pe plan internaŃional a
promovat politica independenŃei faŃă de Moscova. În anii ’70 a început să-şi construiască un
regim bazat pe cultul personalităŃii, fără precedent în istoria mai nouă a României, cult în care a
inclus-o şi pe soŃia sa, Elena. După anul 1980, promovând politica de rambursare a datoriilor
internaŃionale, aduce economia românească la o cădere drastică. În acelaşi timp, din cauza
nerespectării drepturilor omului, România devine izolată pe plan mondial. Aceste fapte generează
nemulŃumirea poporului.

Politica internă şi cea externă a lui Ceauşescu au creat condiŃiile înlăturării domniei sale.
La câteva zile după ce, la 16 decembrie 1989, la Timişoara, începe revolta generală a poporului,
regimul lui Ceauşescu este înlăturat, iar la 25 decembrie 1989, sub învinuirea de genocid şi
distrugerea economiei naŃionale, Nicolae Ceauşescu şi Elena Ceauşescu sunt executaŃi.

Prin preluarea şi organizarea activităŃii în toate sferele vieŃii de către Partidul Muncitoresc
Român, s-a considerat că a încetat necesitatea existenŃei organizaŃiilor minorităŃilor naŃionale şi în
anul 1953, aproape pe neobservate, este desfiinŃată “AsociaŃia Uniunilor Cultural-Democratice
Slave din România”, iar organul său Pravda devine “ziar al populaŃiei sârbe din R.P. România”,
având sediul la Timişoara.

CondiŃii mai favorabile de acŃiune organizată a populaŃiei sârbe din România pe plan
social, cultural şi instructiv apar în 1968, când Comitetul Central al Partidului Comunist Român
hotărăşte ca în judeŃele în care trăieşte un număr mai mare al celor ce aparŃin minorităŃilor
naŃionale, trebuie înfiinŃate consilii care vor asigura participarea intensă a naŃionalităŃilor la
întreaga viaŃă economică, politică şi culturală a patriei. “Acest fapt” – se subliniază în concluziile
Comitetului Central – “va contribui în mod pozitiv la consolidarea unităŃii întregului popor”.
Consiliile sunt incluse în activitatea “Frontului UnităŃii NaŃionale”.

Pornind de la aceste principii, “Consiliul JudeŃean Timiş al Oamenilor Muncii de
NaŃionalitate Sârbă”, format din 15 membri şi înfiin Ńat în anul 1968 şi-a formulat principalele
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sarcini în organizarea, ajutorarea şi stimularea activităŃii cultural-artistice, activităŃi în domeniul
învăŃământului, pe tărâmul creaŃiei literare, al radioului şi al televiziunii, precum şi în vederea
contribuŃiei la întărirea prieteniei poporului sârb cu poporul român şi celelalte naŃionalităŃi pentru
ca sârbii să devină o “punte” a prieteniei între România şi Iugoslavia.

În primul deceniu al existenŃei sale, Consiliul a avut o activitate bogată. S-au vizitat
localităŃi sârbeşti, s-au Ńinut prelegeri, simpozioane şi spectacole; au fost marcate comemorări mai
importante, s-au organizat festivităŃi cu diverse prilejuri, se asigurau vizite ale artiştilor din Ńara
matcă, comemorări, schimburi de vizite etc. Acest entuziasm se reflectă şi asupra legăturilor cu
Ńara-mamă, de unde sunt aduse cărŃi pentru biblioteci, costume populare etc. ReprezentanŃii
Consiliului au participat şi la redactarea proiectelor de documente privitoare la colaborarea
bilaterală dintre România şi Iugoslavia.

Pe la mijlocul anilor ’80, din cauza noilor condiŃii politice în Epoca Ceauşescu, mai cu
seamă din cauza formalismului cu care se rezolvau problemele de interes pentru sârbii din
România, precum şi din cauza politizării şi a pasivităŃii unei părŃi a conducerii şi a unor membri,
activitatea Consiliului diminuează din ce în ce mai mult. În cursul anului 1985, se fac şi schimbări
de cadre printre membri Consiliului, dar nu se schimbă nimic esenŃial. Consiliul avea o activitate
modestă. După evenimentele revoluŃionare din decembrie 1989, el încetează şi oficial de a mai
exista.

Evenimentele revoluŃionare care au început la 16 decembrie 1989 la Timişoara, au marcat
o mare cotitură în istoria României.

“Frontul Salvării NaŃionale” a considerat ca posibilă şi justificată existenŃa şi desfăşurarea
normală a relaŃiilor minorităŃilor naŃionale din România cu naŃiunile de care sunt legate prin
comunitatea limbii şi a tradiŃiilor culturale şi istorice. Aceste relaŃii, se subliniază în DeclaraŃia
FSN “nu pot prejudicia loialitatea minorităŃilor naŃionale faŃă de patria lor, România democratică,
ci, dimpotrivă, aceste relaŃii contribuie la aprofundarea sentimentelor de credinŃă faŃă de patria
comună”. În partea finală a DeclaraŃiei, “Frontul Salvării NaŃionale” îşi exprimă convingerea că
relaŃiile etnice din România vor fi puse pe baze noi, ceea ce va crea imaginea încrederii şi a
respectului reciproc şi “va contribui la consolidarea prieteniei naŃiunii române şi a minorităŃilor
naŃionale, unităŃii între toŃi cetăŃenii Ńării, factor important al propăşirii României”.

Şi sârbii au participat la crearea noii istorii a României. Din iniŃiativa unui grup de
intelectuali sârbi, în frunte cu  Veljko Unipan şi Miodrag Milin, are loc la 27 decembrie, la
Timişoara, adunarea de constituire a “Frontului Democrat al Sârbilor din România” care se
alătură acŃiunilor “Frontului Salvării NaŃionale” din România.

În data, de 29 decembrie 1989, la Clubul Ziariştilor din Timişoara s-a desfăşurat întrunirea
reprezentanŃilor naŃionalităŃii sârbe din România, ocazie cu care s-a constituit Uniunea
Democratică a Sârbilor din România. Adunarea a fost prezidată de Slavomir Gvozdenovici. Cei
prezenŃi au hotărât înfinŃarea U.D.S.R., organizaŃia care are ca principal scop păstrarea identităŃii
naŃionale a sârbilor şi croaŃilor din România. În conducerea intirimară a Uniunii au fost
desemnaŃi: Neboişa Popovici, Liubomir Stepanov, Slavomir Gvozdenovici, Velico Unipan,
Vladimir Marcovici, Milenco Luchin, Filip Milovan, łvetco Mihailov, Borislav Belin, Gioca
Mirianici, Alexandru Nichici, Miodrag Milin, Vesna Ciolacovici, Gioca Jupunschi, Jasmina
Petrov, Momcilo Giurici, Laza łveici, Joca Bugarschi şi Arcadie Giurgiev.

Celor de mai sus urmau să li se alăture încă 2 reprezentanŃi din judeŃul Arad, 3
reprezentanŃi ai Caraşovenilor, 1 reprezentant din SviniŃa şi 7 reprezentanŃi din Clisura Dunării.

Până la constituirea în totalitate a Conducerii Uniunii, au fost desemnaŃi 3 reprezentanŃi
care vor reprezenta Uniunea în faŃa Frontului Salvării NaŃionale şi a mijloacelor mass-media,
aceştia fiind: Borislav Belin, Slavomir Gvozdenovici şi Miodrag Milin.

ReprezentanŃii comitetelor locale ale “Uniunii Democratice a Sârbilor” din cele patru
judeŃe unde trăiesc sârbii şi croaŃii, la şedinŃa desfăşurată la 19 februarie 1990, prin alegerea
organului conducător şi adoptarea proiectelor documentelor propuse, confirmă constituirea
“Uniunii Democratice a Sârbilor din România”. La această adunare se adoptă poziŃia “că nu ne
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vom separa între noi nici după apartenenŃă religioasă, politică, profesională sau oricare altă
apartenenŃă”. La această adunare se adoptă şi denumirea organizaŃiei: “Uniunea Democratică a
Sârbilor din România”, pentru că sub această denumire a fost înregistrată şi prezentă în structurile
democratice ale autorităŃilor existente.

S-a hotărât ca anume Caraşovenii să formeze o filială a lor, iar croaŃii din Recaş şi Checea
să activeze în cadrul uniunilor lor locale. Adunarea de constituire a adoptat Statutul Uniunii
Democratice a Sârbilor din România. Prin Statut, Uniunea Democratică se declară a fi o
organizaŃie obştească cu caracter cultural-artistic, literar şi instructiv. Drept scopuri se evidenŃiază
revigorarea activităŃii formaŃiilor şi a organizaŃiilor cultural-artistice atât din Timişoara cât şi în
celelalte localităŃi cu populaŃie sârbă, caraşoveană şi croată, precum şi înfiinŃarea de noi formaŃii
similare în toate localităŃile unde există condiŃii.

Printre scopurile “Uniunii Democratice a Sârbilor din România” se menŃionează
promovarea creaŃiei literare autentice în limba maternă, extinderea studiului limbii materne de la
unităŃi preşcolare la cele de învăŃământ superior, reînnoirea fundaŃiilor, crearea de relaŃii cu
Ńara-matcă pentru a deveni o punte importantă a relaŃiilor de bună vecinătate şi prietenie dintre
România şi Iugoslavia, reprezentarea minorităŃii la diverse niveluri şi în organe de stat, precum şi
grija faŃă de diverse probleme specifice ale naŃionalităŃilor iugoslave şi rezolvarea lor corectă.

În anul 1990, deputat în Parlamentul României, ca reprezentant al minorităŃii naŃionale
sârbe, este ales Milenco Luchin, inginer din Timişoara.

La şedinŃa Consiliului Executiv al “Uniunii Democratice a Sârbilor din România”, în
decembrie 1991, reprezentanŃii croaŃilor caraşoveni au cerut să iasă din UDSR “pentru că
locuitorii acestor meleaguri se pronunŃă în general că sunt croaŃi, sunt de religie catolică şi ca
atare, trebuie să aibă o uniune a lor, Uniunea CroaŃilor din România”. Cei prezenŃi au luat în
considerare această cerere şi au hotărât ca problema să fie discutată la proxima adunare anuală
exprimându-şi dorinŃa de continuare a colaborării pe multiple planuri.

La adunarea anuală din 28 martie 1991 au fost discutate solicitările croaŃilor caraşoveni,
privind despărŃirea de “Uniunea Democratică a Sârbilor”. Cu acest prilej este adoptată DeclaraŃia
“Uniunii Democratice a Sârbilor din România” privitoare la colaborarea cu caraşovenii care se
declară croaŃi.

După această adunare, croaŃii caraşoveni au înfiinŃat o organizaŃie a lor – “Uniunea
CroaŃilor din România” – cu sediul la Caraşova. Acea parte a membrilor UDSR care s-au
pronunŃat că sunt caraşoveni au rămas să-şi desfăşoare activitatea în cadrul “Uniunii Democratice
a Sârbilor din România”, prin organizaŃia lor locală de la Caraşova. La propunerea membrilor
UDSR, care la recensământul populaŃiei din 7 ianuarie 1992 s-au declarat a fi caraşoveni, la
adunarea anuală din 28 martie 1992, “Uniunea Democratică a Sârbilor din România” îşi schimbă
denumirea în “Uniunea Democratică a Sârbilor şi Caraşovenilor din România”.

Statutul UDSCR în părŃile care se referă la scopurile şi sensurile activităŃii subliniază că
această organizaŃie este “o uniune apolitică cu caracter social, cultural-artistic, literar şi
instructiv”, iar Uniunea Democratică îi uneşte pe sârbii şi pe caraşovenii din România. UDSCR,
se specifică în Statut, contribuie prin forme specifice de activitate la: formarea şi dezvoltarea
conştiinŃei naŃionale, educarea membrilor săi în spiritul respectării regulilor de convieŃuire
frăŃească comună, împreună cu alŃi cetăŃeni, fără deosebire de naŃionalitate, şi să promoveze
principiul egalităŃii în drepturi, al democraŃiei şi al dreptăŃii sociale.

Din anul 1992, minoritatea naŃională sârbă este reprezentată în Parlamentul României de
scriitorul timişorean Slavomir Gvozdenovici. Conform datelor de la finele anului 1995, în 33 de
localităŃi au fost înfiinŃate organizaŃii locale ale UDSCR din România, având un total de 2209
membri.

În anul 1992, UDSCR deschide la Timişoara, Biblioteca Sârbă, iar în anul 1994 fiinŃează la
Timişoara-Fabric prima “Societate de Lectură” şi “Clubul Sârbesc al Tinerilor”.

În adunarea generală din 12 aprilie 1997 s-au adoptat unele modificări la Statut şi
organizaŃia dobândeşte denumirea actuală – “Uniunea Sârbilor din România”.
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Uniunea are dezvoltată activitatea editorială care se realizează prin Editura “USR”. Editura
există din anul 1994. Primul său redactor a fost Liubomir Stepanov. USR este editorul
săptămânalului Naša reč (Cuvântul Nostru) al cărui redactor-şef este Srboliub Mişcovici şi care
apare în circa 2000 de exemplare. Revista Kajiževni Život  (redactor-şef – Slavomir
Gvozdenovici) are un tiraj de circa 1000 de exemplare şi apare trimestrial. Radio Timişoara emite
zilnic într-o emisiune aparte, câte o oră în limba sârbă. Redactorul-şef al acestei emisiuni este
Miomir Todorov. La TVR 1, săptămânal, există o emisiune de 15 minute, realizată de
colaboratori.

Prin trasarea graniŃei dintre Regatul Sârbilor, CroaŃilor şi Slovenilor şi Regatul României,
în România este creată o eparhie unică a Bisericii Ortodoxe Sârbe. În componenŃa Eparhiei
Ortodoxe Sârbe din Timişoara au intrat comunele care Ńineau de fosta Eparhie a Timişoarei şi
fosta Eparhie a VârşeŃului. Ea avea trei protopresbiterate – al Aradului, al Timişoarei şi al
Socolului. ÎmpărŃirea în cele trei protopresbiterate s-a făcut în anul 1924, după definitivarea
graniŃei. În perioada de după trasarea graniŃei în fruntea Eparhiei Timişoarei s-au aflat nume de
rezonanŃă ale vieŃii duhovniceşti.

Georgije Letić devine episcop de Timişoara în 1904. A instituit o ordine exemplară în
cadrul conducerii Eparhiei şi în cadrul comunităŃilor bisericeşti. S-a străduit pentru propăşirea
instrucŃiei şi o activitate exemplară în cadrul şcolilor confesionale sârbe. A împărŃit Eparhia
Timişoarei în două – o parte care aparŃine Iogoslaviei cu sediul la Velika Kikinda, unde se afla şi
episcopul între anii 1919-1932 şi o parte care a rămas în România, a cărei conducere a menŃinut-o
acelaşi episcop. După unirea părŃilor din eparhiile VârşeŃului şi Timişoarei de pe teritoriul
Iugoslaviei şi când s-a format, în 1932, Eparhia Banatului, Georgije Letić, devine episcop al
Banatului, mutând sediul Eparhiei nou înfiinŃate la Vršac, unde se şi sfârşeşte din viaŃă, în anul
1935.

Având în vedere că scaunul episcopal din Timişora este din 1932 liber, Georgije Letić a
fost ultimul vlădică sârb, care avea titlul de episcop al Timişoarei. După Georgije Letić, scaunul
episcopal timişorean rămâne vacant şi administrarea provizorie care s-a instituit, devine regulă.

În anul 1935, administrator al Eparhiei Timişoarei devine episcopul de Bačka, Irinei Ćirić
(Irinej Cirici). El rămâne în funcŃie până în anul 1952. Din anul 1952 şi până în 1979,
administrator al Episcopiei Timişoarei este episcopul Banatului, Visarion Kostić (Visarion
Costici). Episcopul de Braničevo, Hrizostom Vojinović (Hrizostom Voinovici) administrează
Eparhia Timişoarei în anii 1979 şi 1980. În anul 1980, episcopul Şumadiei Sava Vuković (Sava
Vukovici), devine administrator al Eparhiei Timişoarei. Aflându-se în această funcŃie până în
1995, Sava Vuković înfiinŃează în perioada menŃionată trei comune bisericeşti sârbe noi, a reuşit
să menŃină toate bisericile şi să fie ridicate noi lăcaşe sfinte. A asigurat ca cinzeci de tineri sârbi
să se înscrie în şcoli teologice de rang mediu şi facultăŃi de teologie, asigurându-le burse din
partea Bisericii Ortodoxe Sârbe. Şi-a adus o mare contribuŃie la apropierea bisericilor ortodoxe
sârbă şi română.

Din anul 1995, administrator al Eparhiei Timişoarei este episcopul  Slavoniei Lukijan
(Luchian).

După plecarea sa la Velika Kikinda în 1919, episcopul Timişoarei Georgije Letić îl
numeşte pe arhimandritul mănăstirii Kuveždin, Stefan Nikolić,   locŃiitor al episcopului pentru
ambele părŃi ale Eparhiei Timişoarei şi cea din Velika Kikinda şi cea din Timişoara, oferindu-i în
1920 conducerea provizorie şi în Eparhia VârşeŃului. Arhimandritul Stefan Nikolić semna: vicar
episcopal. Din 1978, în funcŃia de vicar, apoi locŃiitor episcopal este Vladimir Markovici.

În decursul existenŃei sale, în România, Eparhia Timişoarei a acordat a atenŃie deosebită
formării clericilor. În acest sens, în anul 1922 se organizează la mănăstirea Bezdin un curs de
călugări. Examenele de absolvire au loc în luna august 1923. Din totalul de 19 candidaŃi câŃi au
fost la începutul şcolarizării, 16 au absolvit examenele. După hirotonisire, foştii elevi ai cursului



171

au preluat conducerea spirituală a mai multor parohii, fiind adesea şi preoŃi şi învăŃători în acelaşi
timp.

În anul 1941 când, din cauza războiului, şcolile teologice sârbe îşi încetează activitatea,
câŃiva elevi din România se întorc pe meleaguri natale. În baza hotărârii Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Sârbe, se organizează în anul 1945 la Timişoara un curs de completare a
studiilor pentru toŃi foştii elevi aflaŃi acum în România. Programa de învăŃământ este identică cu
cea a Şcolii Teologice din Sremski Karlovci. În cursul anilor 1946 şi 1947, foştii elevi ai şcolilor
teologice îşi dau examenele restante şi sunt hirotonisiŃi preoŃi.

Dar necesarul era mult mai mare decât s-a putut realiza prin cursurile de completare a
studiilor. De aceea, conducerea Eparhiei cere Ministerului Cultelor din România (în anul 1953)
permisiunea de deschidere a unei Şcoli de cantori bisericeşti, luând ca model şcolile similare
existente în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. AutorităŃile române aprobă deschiderea acestei
şcoli la mănăstirea Bezdin.

La înfiinŃarea sa, şcoala s-a numit de cantori, dar de la debutul cursurilor, Consiliul
profesoral o “denumeşte” de cantori şi teologică, apoi din 1956 – teologică de cantori şi, în fine,
ea devine Şcoala Teologică Ortodoxă Sârbă, cu sediul la Timişoara. Şcoala a funcŃionat până în
anul 1961. Au frecventat 38 de elevi şi au absolvit 31.

PreoŃii ortodocşi sârbi din România au avut un rol important în predarea religiei în şcolile
pe care le frecventau elevii sârbi.

Din anul 1948 până în 1990, orele de religie nu erau Ńinute în şcoli, religia fiind exclusă din
planurile de învăŃământ conform Legii privind Reforma ÎnvăŃământului. Totuşi, sporadic şi pe
ascuns, unii preoŃi Ńineau ore de religie, însă nu în şcoli. După 1990, s-a oferit posibilitatea
introducerii religiei ca obiect de studiu. Din anul şcolar 1992/1993, religia devine obiectul obli-
gatoriu de studiu la clasele I-VIII. Orele le Ńin preoŃii.

Eparhia Timişoarei a Bisericii Ortodoxe Sârbe iniŃiază în anul 1921 periodicul Glasnik
(Vestitorul), “publicaŃie bisericească, şcolară şi socială”, cum scria pe frontispiciu. De la
începuturile apariŃiei sale Glasnik avea o parte oficială, unde sunt publicate comunicatele oficiale
ale Conducerii Eparhiei şi o parte neoficială unde sunt tipărite texte literare cu conŃinut educativ,
ştiri din viaŃa bisericească şi spirituală. Cu timpul, apariŃiile periodicului devin tot mai rare şi
numerele sale cuprind, din ce în ce mai des, doar partea oficială. În cursul celui de-al Doilea
Război Mondial publicaŃia şi-a încetat apariŃia, iar în anul 1946, a apărut un singur număr.

Din anul 1972, la Timişoara începe să apară revista Bilten Srpskog pravoslavnog
vikarijata u Temišvaru  (Buletinul Vicariatului Ortodox Sârb din Timişoara). Publicând la
început doar ştiri, revista îşi lărgeşte treptat tematica publicând şi articole din viaŃa culturală,
artistică şi religioasă. Şi-a încetat apariŃia în anul 1988, iar în anul 1990 – cea mai veche
publicaŃie sârbă din România îşi reia apariŃia sub vechea denumire Glasnik.

În perioada 1919-1948, şcolile ortodoxe sârbe şi-au menŃinut statutul pe care îl aveau şi
înaintea alipirii Banatului şi a Crişanei la România, adică au rămas sub ingerinŃele Eparhiei
Timişorene a Bisericii Ortodoxe Sârbe.

Între anii 1919-1948, în România nu există o reŃea organizată a unităŃilor preşcolare în
limba sârbă. Exista date că s-au deschis – temporar – nişte grădiniŃe în localităŃi sârbeşti, precum
şi că s-a manifestat dorinŃa de a fi deschise unităŃi noi.

După semnarea ConvenŃiei şcolare, Consiliul Eparhial iniŃiază acŃiunea de înfiinŃare a
grădiniŃelor sârbeşti în România, trimiŃând în acest sens în anul 1934 o circulară către toate şcolile
confesionale sârbe. ÎnfiinŃarea grădiniŃelor era preconizată a se face în localităŃile în care există
mai mult de zece copii de vârstă preşcolară. În cadrul şcolilor sârbeşti se şi deschid grădiniŃe în 26
de localităŃi, care îndeplineau condiŃia susmenŃionată. Dar această încercare nu a dat rezultate
satisfăcătoare.

După reforma şcolară din 1948, sistemul instructiv-educativ din România devine de stat şi
este subordonat Ministerului InstrucŃiei care şi acordă atenŃie instrucŃiei şi educaŃiei preşcolare.
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Ministerul a aprobat deschiderea grădiniŃelor în localităŃi unde existau cel puŃin 15 copii cu vârste
cuprinse între 3 şi 7 ani. Activitatea educativ-instructivă se desfăşura în conformitate cu
programele unice ale învăŃământului de stat.

În ceea ce priveşte şcolile, în anul 1946, din pricina greutăŃilor materiale, 40 de şcoli
confesionale ortodoxe sârbe, au cerut trecerea la categoria de şcoli elementare de stat. Caracterul
de şcoli confesionale şi l-au menŃinut restul de 17. Dar, în baza reformei şcolare din 1948,
întregul învăŃământ din România devine de stat.

Odată cu trecerea la stat, şcolile elementare sârbe erau subordonate organelor de stat
şcolare româneşti, conform împărŃirii teritorial-administrative a Ńării.

Între 1919 şi 1928, şcolile confesionale ortodoxe sârbe aveau o durată de şcolarizare de 6
ani, iar până la 1948 – de 7 ani. Şcolile sârbeşti de stat, între 1948 şi 1989, erau în majoritatea lor
elementare (aveau patru clase) şi doar în puŃine cazuri funcŃionau şcoli cu şapte clase (până în
1964), respectiv opt clase (din 1965). Toate acestea au avut o influenŃă importantă privind
cuprinderea elevilor în şcoli sârbeşti.

Numărul elevilor din şcolile sârbeşti se schimba de la o perioadă la alta. Astfel, în anul
şcolar 1920/1921 erau în şcolile sârbeşti din România 3.200 de elevi, în anul şcolar 1935/1936 –
5.975, în anul şcolar 1945/1946 – 3.442, în anul şcolar 1958/1959 – 3.032, în anul şcolar
1968/1969 – 1.457, în anul şcolar 1978/1979 – 1.065, în anul şcolar 1987/1988 – 492, iar în anul
şcolar 1995/1996 – 429.

După reforma din 1948, toate cele 57 de şcoli confesionale elementare sârbe au primit
statut de şcoli de stat. Dintre acestea, 52 erau cu patru clase, iar dintre acestea patru au funcŃionat
ca secŃii ale altor şcoli din localităŃile respective (româneşti, germane şi maghiare). Au mai existat
5 şcoli cu 7 clase, dintre care 4 de sine stătătoare şi una ca secŃie.

În primii ani de după reformă, neavând numărul suficient de elevi, îşi încetează activitatea
şcolile sârbeşti elementare la Nădlac, Munar, Pecica, Mănăstirea, Sângeorge, iar ceva mai târziu
şi cele din Chinezu, LucareŃ, Dejan şi Ciacova. Astfel, în 1958, din 57 de şcoli, rămân doar 49.

Între anii 1961-1968, se mai sting 16 şcoli elementare sârbeşti din: Arad, Arad-Gai, Gad,
Denta, Giera, Checea, LescoviŃa, Liubcova, Mănăştur, SviniŃa, Stanciova, Timişoara-Fabric,
Turnu, Peciu Nou, Sângeorge. În anul 1968, în România existau 30 de şcoli generale sârbeşti – 21
elementare (4 clase) şi 9 cu 7 clase.

Un deceniu mai târziu se înregistrează scăderea în continuare a numărului şcolilor generale
sârbeşti din România. Acest fapt continuă şi în anii ’80. Astfel, în anul 1986, în comparaŃie cu
numărul de şcoli existente cu un deceniu înainte, cifra scade cu încă 8. Conform datelor din 1996,
în acel an existau în România 16 şcoli generale. Existau şcoli elementare (4 clase) la Variaş,
Sânnicolaul Mare, Sânpetru Mare, Divici, Diniaş, Gelu, Radimna, Saravale, Socol, Sânmartinu
Sârbesc, Timişoara-Mehala, Foeni şi Cenad. Şcoli cu 8 clase existau la Belobreşca şi Timişoara.
Se sting şi şcolile din CralovăŃ, Satu Mare, Beregsău Mic, Moldova Veche şi Cenei. Deci, între
anii 1919 şi 1996, notăm o scădere a numărului şcolilor sârbeşti de la 57 la 16.

ÎnvăŃătorii reprezentau esenŃa existenŃei învăŃământului sârb în România. După trasarea
graniŃei, după 1919  adică, un mare număr de învăŃători sârbi îşi părăsesc locurile de muncă, iar
aducerea altor cadre era o problemă foarte complicată. În România nu existau şcoli de învăŃători
în limba sârbă, iar şcolarizarea în Iugoslavia implica o serie întreagă de probleme. Conducerea
şcolară s-a străduit să rezolve această problemă. O parte din tineri sunt îndreptaŃi spre şcolarizare
în Iugoslavia, beneficiind de burse, iar o altă parte urmează Şcoala de învăŃători la Timişoara. În
plus, şi preoŃii sunt numiŃi pe posturi de învăŃători. Toate acestea au condus la situaŃia că în
şcolile sârbeşti din România să existe între 1919 şi 1935, 63 de cadre fără pregătire şcolară
corespunzătoare. Unele dintre aceste cadre nu aveau nici măcar studii gimnaziale. În vederea
pregătirii lor se organizau în fiecare an cursuri de vară. Abia după semnarea ConvenŃiei şcolare,
problema cadrelor în şcolile elementare sârbe începe să se rezolve cu succes. Până în 1940, în
Iugoslavia sunt şcolarizaŃi 18 învăŃători pentru şcolile sârbeşti din România. Acestui număr i se
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adaugă alŃi 32 de învăŃători, care au absolvit Şcoala de învăŃători din Timişoara, până în anul
1948.

În anul 1948, deci, existau în învăŃământul general din România, cadre specializate –
învăŃători pentru “clasele mici” şi institutori pentru “clasele mari”, cu toŃii absolvind Şcoala
pedagogică de 3 ani ori studii universitare. Pentru a preda discipline practice, erau angajaŃi
ingineri ori tehnicieni.

După separare, adică după 1919, populaŃia sârbă din România a rămas fără posibilitatea să
se instruiască în limba maternă, în cadrul şcolilor medii.

Prima încercare de a organiza un învăŃământ mediu în limba sârbă pe teritoriul României a
fost înfiinŃarea Gimnaziului sârb privat la Gelu, în anul 1921. Acest Liceu pregătitor este înfiinŃat
de către protopopul Milan Nikolić care, de fapt, îi pregătea pe elevi să dea examene, în particular,
la gimnazii în Iugoslavia, având la bază programele, planurile de învăŃământ şi manualele de
acolo. Până în 1925, activitatea acestui gimnaziu particular la Gelu este tolerată, dar din 1925,
Nikolić primeşte şi o acoperire oficială în acest sens. Legea prevedea că instruirea şi educarea
elevilor pe lângă faptul că se realizează în şcoli de stat, pot fi şcolarizate şi în şcoli particulare, dar
şi în familie. GraŃie acestei prevederi, Gimnaziul pregătitor din Gelu a funcŃionat 15 ani. Prin
băncile lui au trecut 170 de elevi sârbi din România.

În baza ConvenŃiei şcolare, în anul şcolar 1934/1935 îşi începe activitatea, în cadrul
Liceului timişorean de stat “Constantin Diaconoviciu Loga”, o secŃie sârbă. Din 1934 şi până în
1948, această şcoală este absolvită de 256 de elevi din cei 400 înscrişi, iar în perioada de tranziŃie
din 1947 – liceul inferior de trei clase au absolvit 148 de elevi din cei 211 înscrişi. În total, din cei
611 elevi înscrişi la acest liceu, au absolvit 404.

Un mare pas în dezvoltarea învăŃământului mediu sârbesc din România îl reprezintă
deschiderea SecŃiei sârbe a Liceului Mixt Superior Român din Timişoara, în anul 1943. Acest
liceu a avut, de-a lungul anilor, un statut diferit, funcŃie de dezvoltarea generală a învăŃământului
în România. Deci, între anii 1943 şi 1948, există ca o secŃie. Din 1948 până în 1961, există ca un
liceu de sine stătător. Din 1961 până în 1990 – fiinŃează din nou ca o secŃie, iar din 1990 este un
liceu aparte, adică Liceul Teoretic sârb “Dositej Obradović”.

Între anii 1943 şi 1948, pe când funcŃiona ca SecŃie sârbă a Liceului Mixt Român de Stat
“Constantin Diaconiviciu Loga” din Timişoara, cursurile acestei şcoli au absolvit 105 elevi.
Procesul de învăŃământ s-a desfăşurat în totalitate în limba sârbă, conform programelor şi
planurilor de învăŃământ, valabile pentru liceele româneşti, acestora adăugându-li-se limba şi
literatura sârbă. Majoritatea dintre profesori erau din Iugoslavia. Având în vedere că manuale în
limba sârbă nu existau, acceptaŃi de autorităŃile româneşti, profesorii foloseau manuale iugoslave.

După RezoluŃia Informbiroului, autorităŃile româneşti nu au mai admis prezenŃa
profesorilor din Iugoslavia. Atunci profesoara Miriana Bugarschi adună un nucleu de intelectuali
de bază, de diverse specialităŃi, însă în măsură să Ńină cursuri şcolare, formând astfel corpul
profesoral. Pentru Liceul nou înfiinŃat s-au prezentat de zece ori mai mulŃi elevi. Din iniŃiativa
aceleiaşi Miriana Bugarschi, pe lângă liceu este organizată şi Şcoala Pedagogică, iar mai târziu şi
o Şcoală Agricolă.

În baza prevederilor ConvenŃiei Şcolare din 1934/35, în cadrul Şcolii de ÎnvăŃători se
deschide o secŃie sârbă, care oferea condiŃii prielnice pentru formarea învăŃătorilor din rândurile
sârbilor din România. Însă această secŃie era de băieŃi, aşa că problema şcolarizării fetelor nu este
rezolvată. Conducerea Eparhiei a încercat s-o rezolve prin înscrierea fetelor la Şcoala de ÎnvăŃă-
toare de la Lugoj, însă numai două eleve au reuşit să termine această şcoală. SoluŃia s-a găsit, tot
în baza ConvenŃiei Şcolare, când sunt aduşi învăŃători din Iugoslavia, pe bază de contract.

Problema învăŃătorilor pentru şcolile elementare sârbeşti din România se rezolvă prin
deschiderea în 1949 a Şcolii  Pedagogice Sârbe la Timişoara. Cursurile acestei şcoli au fost
urmate – între anii 1948 şi 1958 – de 268 de elevi, cărora li se adaugă şi cei 39 de elevi de la fără
frecvenŃă. Au absolvit, însă, şcoala 185 de elevi. În cadrul Şcolii Pedagogice se organizează – în
anul şcolar 1949/50 un curs de 1 an pentru educatoare. Cursul este absolvit de 19 candidate.
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Din cauza lipsei de învăŃători şi până la “apariŃia” absolvenŃilor, Ministerul InstrucŃiei din
România deschide, în cadrul aceleaşi Şcoli Pedagogice şi un curs de 1 an pentru învăŃători. Era în
anul 1952. Din 27 de înscrişi, au absolvit 9 candidaŃi.

Şcoala Pedagogică Sârbă a răspuns scopului înfiinŃării şi în perioada cât a fiinŃat (între
1948 şi 1958) a pregătit cadre de învăŃători pentru şcolile elementare sârbe din România
suficiente pentru următoarele patru decenii.

Din 1948 şi până în 1961, Liceul Mixt Sârb a fost absolvit de 332 de elevi din cei 473
înscrişi. Planurile şi programele de învăŃământ precum şi manualele erau unice pentru toate
liceele din România, cu mici schimbări specifice pentru liceele în limbile minorităŃilor naŃionale.
Cursurile erau în limba sârbă. Pentru obiectul Limba şi Literatura Sârbă, programele erau apro-
bate anual de către Ministerul InstrucŃiei.

După RevoluŃia din decembrie 1989, noua autoritate politică a luat măsuri pentru
schimbarea legilor existente în domeniul învăŃământului. La insistenŃele “Uniunii Democratice a
Sârbilor din România”, SecŃia sârbă din cadrul Liceului de Filologie-Istorie, se transformă  în
anul 1990 în Liceul Teoretic Sârb “Dositej Obradović”.  Din anul şcolar 1990/1991, Liceul
Teoretic Sârb “Dositej Obradović” din Timişoara are în componenŃa sa clasele I-VIII şi IX-XII.
MenŃionăm că în locul profilurilor industriale existente la clasele de liceu, sunt reîntroduse
profilurile umane şi reale, profiluri pe care le-a avut şi SecŃia Sârbă la începuturile învăŃământului
profilat.

Din anul 1950 până în anul 1956, în cadrul Şcolii Medii Tehnice pentru Hidroameliorare
din Timişoara, a funcŃionat şi SecŃia Sârbă. În primii doi ani ea a fiinŃat pe lângă Liceul Mixt
Sârb, apoi – într-o clădire proprie. Ministerul Agriculturii hotărăşte în 1954 să mute această
şcoală în mediul sătesc, la Sânnicolaul Mare, unde şcoala, până în 1956 îşi desfăşoară activitatea
în cadrul Şcolii Tehnice Medii Agricole din localitate. Din cei 144 de elevi înscrişi în decursul
celor 10 ani de existenŃă a şcolii – au absolvit 79 de elevi.

La desfăşurarea cu succes a învăŃământului mediu în limba sârbă din Timişoara a contribuit
şi înfiinŃarea internatelor şi a cantinelor la Timişoara, în care locuiau şi luau masa majoritatea
elevilor de la sate. În perioada 1935-1945, existau internate pentru băieŃi şi pentru fete cu o
cantină – toate sub conducerea Eparhiei Timişoarei a Bisericii Ortodoxe Sârbe. Între 1945-1948
existau internate şi cantine, dar administrate din partea “AsociaŃiei Uniunilor
Cultural-Democratice ale Slavilor din România”. Din 1948 până în 1961 a funcŃionat Internatul
Mixt de Stat cu o cantină – ambele sub jurisdicŃia Liceului Mixt Sârb. Din 1961, până în 1989,
conducerea acestora era asigurată de Liceul de Filologie-Istorie.

Sârbii din România şi-au păstrat numele şi identitatea naŃională în ciuda tuturor
vicisitudinilor de care au avut parte.

Literatura postbelică sârbă din România se bazează pe bogatele tradiŃii ale literaturii sârbe,
care s-a creat pe teritoriul României de azi, din secolul al XVIII-lea şi al XIX-lea.

După al Doilea Război Mondial, literatura sârbă din România a cunoscut câteva faze:
perioada imediat postbelică, cu tentaŃiile şi îngrădirile de după marile schimbări social-politice;
cunoaşte o dimensiune intelectuală în anii ’60 şi cu posibilităŃi de publicare a cărŃilor din
literatura-mamă, în anii ’70, când începe şi activitatea sistematică de culegere a creaŃiei folclorice,
apoi cu o perioadă de reflectare a diversităŃii genurilor şi a afirmării tinerilor creatori (care începe
în 1975) şi o etapă de după 1985 când, alături de caracteristicile perioadelor precedente, încep să
se afirme şi forme de activităŃi descriptive.

Deşi ivit ă pe “tărâmul fertil al socialismului”, rolul literaturii sârbe a fost de o importanŃă
covârşitoare pentru toŃi sârbii din România.

“Construită” în mai multe straturi, literatura sârbă a adus în primul plan abia în anii ’70 şi
’80 poeŃi importanŃi care “prin cuvântul lor vor bate pentru întâiaşi dată la uşa tăcerii şi zidul
uitării de care erau înconjuraŃi de Ńara mamă”.
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Caracteristicile poeziei sârbe postbelice din România provin din tradiŃia creaŃiei poetice
sârbeşti, a folclorului şi a lui Zmaj, mergând până la poeŃii contemporani. Se remarcă prin
descriptivism şi documentarism etnografic precum şi prin tendinŃa vădită către modele simple ale
discursului poetic. Printre numeroşii autori, pe tărâmul poeziei se dising câteva nume: Jiva Miš-
cović, Lazăr Ilici, Vladimir Čokov, Gioca Jupunschi, Jiva Popovici, Jovan Čolaković, Borislav
Crstić, Nebojša Popovici, Gioca Mirjanici, Draga Mirjanici, Vlada Barzin, Čedomir Milenovici,
Ivo Muncian, Srboljub Mişcovici. În creaŃia celui mai tânăr dintre ei, e lui Slavomir
Grozdenovici, se simte o puternică influenŃă a liricii populare, şi tematic şi în lexic.

Referitor la proză, fiecare autor este interesant prin câte unul din elementele tehnicii
narative: Lazar Ilici – prin apropierea de înŃelegerea copiilor, Svetomir Raicov – subiecte
interesante şi o poetică documentaristă sugestivă, Cedomir Cionca ClisuraŃ – prin forme hibride şi
retorism, IelchiŃa Petrov – prin descoperiri psihologice interesante în formă epistolare, Stevan
Bugarschi – prin organizarea complexă a prozei de largă respiraŃie, Cedomir Milenovici şi Ivo
Muncian – prin simŃul faŃă de legile prozei scurte. Şi prozatorii mai tineri arată o cunoaştere
vădită a regulilor prozei scurte, atrăgănd atenŃia îndeosebi Miomir Todorov prin folosirea iscusită
a localismelor verbale.
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SCHIMBĂRILE ETNO-DEMOGRAFICE DE-A LUNGUL
VEACURILOR

În general privind, existenŃa numerică a populaŃiei sârbe, referitor şi la alte structuri etnice
care s-au statornicit în Banat şi Crişana, s-a caracterizat în ultimele două secole prin scădere şi în
plan absolut şi în cel relativ.

Asemenea mişcări etnico-demografice se pot înŃelege dacă se porneşte de la faptul că
sârbii, singurii din patru popoare cele mai numeroase în aceste Ńinuturi, au avut întotdeauna
statutul de minoritate naŃională. În ultimele două secole în Banat şi Crişana cei mai numeroşi
erau: românii, sârbii, germanii şi maghiarii. Pe lângă această constatare, în privinŃa evoluŃiilor
demografice ale populaŃiei sârbe pe teritoriul României, mai trebuie subliniat că acestea au fost
diverse, în funcŃie de o anume zonă, dar şi de tipul localităŃii.

Date privind numărul sârbilor pe teritoriul de azi al României există din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea pentru că până atunci în datele statistice ei apăreau ca ortodocşi, adică
împreună cu românii.

Pentru a avea o privire globală în privinŃa evoluŃiei etnice şi demagrafice a populaŃiei sârbe
din aceste teritorii ale României, trebuie pornit de la evul mediu timpuriu subliniind că situaŃia nu
s-a schimbat în mod radical de atunci şi până în secolul al XV-lea când Ńările medievale sârbe cad
sub stăpânirea turcilor. Atunci în Banat, Crişana şi Ardeal vin coloane de refugiaŃi. În faŃa
pericolului turcesc iminent, de aici s-au refugiat mulŃi locuitori, fapt valabil mai ales pentru
Banat, care era primul supus loviturilor cuceritorilor otomani. În spaŃiul acesta pustiit al Banatului
se strămută populaŃia sârbă din Balcani astfel că în veacul al XVI-lea această regiune din punct de
vedere etnic primeşte caracteristici sârbeşti. De altfel, în izvoarele istorice din secolul al XVII-lea
Banatul este denumit Raška (Rascia). Strămutarea sârbilor din Balcani în Banat şi Crişana
continuă şi după cucerirea de către turci a acestor Ńinuturi. Astfel sârbii devin aici populaŃia majo-
ritară şi situaŃia este aceeaşi până la sfârşitul stăpânirii turceşti şi începutul colonizărilor
organizate de Austria în secolul al XVIII-lea.

Odată cu instaurarea autorităŃii austriece în aceste Ńinuturi – la începutul veacului al
XVIII-lea, survin şi mari schimbări etnico-demografice pentru că în mod organizat aici sunt aduşi
colonişti germani, acŃiunea aceasta durând până la mijlocul secolului al XIX-lea când germanilor
le ia locul aducerea organizată a populaŃiei maghiare, acŃiune care durează până la Primul Război
Mondial. După ConferinŃa de Pace de la Paris (1919) cei care vin într-un număr mai mare în
aceste Ńinuturi sunt românii care, de altfel, trăiau şi înainte pe aceste meleaguri, mai ales în
Ardeal, dar şi în Banat şi Crişana.

Date precise privind starea numerică a sârbilor de pe teritoriul de azi al României, în epoca
medievală, nu s-au păstrat ci doar din perioada stăpânirii maghiare şi turceşti. Date mai complete
există din veacul al XVIII-lea în prima jumătate a secolului al XIX-lea, însă având în vedere că şi
sârbii şi românii aveau o organizaŃie bisericească comună aparŃinând de Mitropolia de Karlovci,
nu este posibilă delimitarea naŃională pentru că recensămintele care au avut loc se referă la
populaŃia ortodoxă. Numai din datele locale se poate constata dacă într-o localitate sau alta trăiau
sârbii ori românii.

ComponenŃa naŃională a locuitorilor Banatului şi ai Crişanei şi – în acest cadru – prezenŃa
sârbilor, poate fi privită prin prisma unor ani caracteristici. Primul an datează din perioada
dominaŃiei austriece, adică din vremea existenŃei Voievodatului Serbiei şi al Banatului de
Timişoara, în 1854 şi a GraniŃei Sârbe BănăŃene din 1856. Al doilea datează din 1900, de pe
vremea Ungariei. Al treilea din 1938, în perioada când aceste meleaguri erau în componenŃa
Regatului României. Al patrulea se referă la anul 1992, an în care a avut loc recensământul în
Republica România.
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Trebuie specificat faptul că prezenŃa sârbilor în anumite regiuni este exprimată prin cifre
rotunde şi că nu sunt nominalizate localităŃile cu un număr mai mic de sârbi. De asemenea, în
reflectarea numerică a componenŃei în diverse localităŃi nu sunt cuprinse şi structurile etnice cu
un număr mai mic de locuitori.

Pe baza datelor din 1854, respectiv din 1856 pe teritoriul României de azi, adică în Banat şi
în Crişana existau 62.500 de sârbi. Recensământul din anul 1900 oferă cifra de 54.500 de sârbi. În
anul 1938 existau 45.500 de sârbi. Prin recensământul din 1992 s-au înregistrat peste 29.000 de
sârbi. Deci, în perioada de un secol şi jumătate, numărul locuitorilor sârbi în aceste Ńinuturi s-a
redus de două ori. În toată această perioadă numărul localităŃilor în care trăiau sârbii nu s-a
schimbat, el rămânând în jur de 70, însă numărul locuitorilor din aceste localităŃi a scăzut. În anul
1854, respectiv în 1856 sârbii deŃineau o majoritate absolută a structurii etnice în 35 de localităŃi
din Banat şi din Crişana. Această situaŃie se menŃine în 1992 numai în unsprezece localităŃi.

În ultimele cinci decenii se observă o însemnată diminuare a populaŃiei de naŃionalitate
sârbă în mediul sătesc pe de o parte şi creşterea numărului de sârbi în oraşe, pe de altă parte.

Alături de aceste date se oferă şi evoluŃiile etno-demografice la alte naŃiuni din localităŃile
în care trăiau sârbii.

Pe lângă cele prezentate trebuie remarcat faptul că sârbii din România au trăit şi în Ardeal
şi în łara Românească şi în Moldova.

Între secolele al XV-lea şi al XVIII-lea, în Ardeal se remarcă o prezenŃă numeroasă a
populaŃiei sârbe, ea cifrându-se la circa zece mii, pentru ca în secolul al XIX-lea numărul lor să
scadă la câteva mii, iar în secolul al XX-lea la câteva sute. Mărturie stau datele din 1992 când în
această regiune sunt menŃionaŃi ceva mai mult de 300 de sârbi.

PrezenŃa sârbilor în łara Românească este atestată şi în evul mediu. Într-un număr mai
mare sârbii au fost prezenŃi acolo şi în secolul al XIX-lea, mai ales în a doua sa jumătate când
sunt atraşi aici de moşieri şi membri ai familiilor de nobili sârbi. Erau pe atunci circa 10 mii de
sârbi. În cursul veacului al XX-lea numărul sârbilor care mai trăiesc aici a scăzut la câteva sute.
Recensământul din 1992 consemnează 800 de sîrbi care mai trăiesc în Muntenia.
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Trecutul poporului sârb pe teritoriul de azi al României este dominat de lupta pentru
libertate, pentru păstrarea identităŃii naŃionale şi a credinŃei strămoşeşti. Urmaşilor le-a fost lăsată
o moştenire culturală de o valoare inestimabilă.

Cronica vieŃii sârbilor pe pământuri româneşti începe cu venirea predecesorilor lor, a
slavilor, în a doua jumătate a secolului al VI-lea în vremea când Câmpia Panonică era sub
stăpânirea avarilor, a căror stăpânire va fi înlocuită – la începutul secolului al IX-lea – de
stăpânirea bulgărească. În a doua jumătate a secolului al IX-lea sârbii din Câmpia Panonică sunt
creştinaŃi de către clercii lui Chiril şi ai lui Metodiu. La finele secolului al IX-lea, ungurii devin
stăpânitori ai Câmpiei Panonice.

Venirea sârbilor în Moldova începe în prima jumătate a secolului al XV-lea. Prima
localitate populată de sârbi în Moldova – Sârbi este atestată la 1423 şi pe râul Rebricea.

Date despre sârbii din Moldova în secolul al XVI-lea şi al XVII-lea ne furnizează şi
numeroşi călători străini. Sunt amintite localităŃi pe Prut, Siret, în jurul Sucevei, în Basarabia, în
districtele Tutova, Covurlui, Tecuci, Bacău, Dorohoi, NeamŃ.

În cursul secolului al XIX-lea, sârbii nu mai sunt amintiŃi pe teritoriul Moldovei.
La mari încercări în a-şi păstra identitatea lor naŃională au fost supuşi sârbii în anul 1001,

după ce, Ungaria devine regat. Biserica Catolică a încercat în toate felurile posibile, cu ajutorul
regilor unguri, să-i aducă pe ortodocşi la “credinŃa cea dreaptă”, însă sârbii s-au opus cu
vehemenŃă. SituaŃia sârbilor din Ungaria se schimbă radical în 1217, când Serbia devine regat, iar
Biserica Ortodoxă Sârbă obŃine autocefalitatea, în anul 1219. Autocefalitatea Bisericii Ortodoxe
Sârbe este realizarea celui mai mare învăŃător al sârbilor, arhiepiscopul Sava Nemanjić. În
strădania sa de a uni poporul sârb într-o comuniune duhovnicească, Sava Nemanjić obŃine de la
regele maghiar dreptul de ingerinŃă a Bisericii Ortodoxe Sârbe şi asupra ortodocşilor din Ungaria.
O prezenŃă vădită a acestor evenimente este şi construirea primelor mănăstiri sârbeşti în Clisura
Dunării, la ZlatiŃa şi Baziaş.

Aflându-se într-o permanentă ascensiune, statul sârb atinge culmea puterii sale pe timpul
domniei lui Stefan Dušan care este proclamat împărat în anul 1346.

Moartea lui Stefan Dušan, survenită în 1355 a însemnat şi începutul fărâmiŃării Imperiului
Sârb şi totodată, sfârşitul celui mai puternic stat în sud-estul Europei. În perioada aceea, turcii trec
în Europa şi îşi încep campaniile cuceritoare astfel încât până la finele veacului al XV-lea toate
Ńările sârbeşti sunt cucerite de turci. Poporul sârb, în frunte cu despoŃii săi, a luptat cu fervoare
pentru păstrarea libertăŃii şi a credinŃei strămoşeşti. În deceniile tragice de dispariŃie a statului
sârb, poporul şi nobilii sârbi pornesc în migraŃii spre nord nedorind să se închine turcilor,
păstrând credinŃa străbunilor. Îi cheamă regii maghiari, le oferă domenii, iar poporul este
“repartizat” pe meleaguri pustii din sudul Ungariei pentru a stăvili incursiunile turcilor. Aici, în
Banat şi Crişana, sunt împroprietăriŃi cu domenii despoŃii: Stefan Lazarević şi Djuradj Branković,
nobilii: Dmitar Mrnjavčević, fraŃii Jakšić, Miloš Belmužević, Radič Postupović şi mulŃi alŃii.
Înaintea venirii turcilor, sârbii erau cea mai numeroasă populaŃie în Banat şi regiunea aceasta este
denumită Raška, despre Timişoara vorbindu-se că se află în mijlocul Raškăi.

Legăturile Ńărilor sârbeşti şi a celor româneşti datează din perioada formării Munteniei şi a
Moldovei. Ele au început prin căsătoria împăratului sârb Stefan Uroš V cu principesa Ana. Apoi,
în a doua jumătate a veacului al XIV-lea rudă apropiată a cneazului Lazar, Nikodim Grčić a
ridicat primele mănăstiri româneşti – VodiŃa şi Tismana, iar la Târgovişte ieromonahul Macarie a
tipărit primele cărŃi româneşti în timp ce Maksim, nepotul despotului Djuradj Branković
înfiinŃează prima mitropolie românească fiind în fruntea ei.

La începutul secolului al XVI-lea, turcii se pregăteau  să cucerească Ungaria. În anul 1526,
în bătălia de la Mohács armata ungară este înfrântă, viaŃa pierzându-şi însăşi regele Lajos II. În
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Ungaria începe lupta pentru tronul regal, ceea ce a slăbit şi mai mult puterea de apărare a acestei
Ńări. În aceste vremuri tulburi, pe Valea Mureşului, la Lipova, începe mişcarea de eliberare a
poporului sârb în fruntea căreia s-a pus Jovan Nenad. El a chemat poporul să lupte pentru
refacerea împărăŃiei sârbeşti. În jurul acestui “om trimis de Dumnezeu”, care s-a autoproclamat
Ńar, s-au strâns în scurt timp 15.000 de oşteni şi sârbii au pus stăpânire pe o parte a Câmpiei
Române. În audienŃă la “Ńar”, care comanda cea mai mare putere armată din Europa Mijlocie,
veneau misiuni diplomatice din Ńări europene de frunte. Dar forŃele unite ale nobilimii maghiare
au înfrânt armata lui Jovan Nenad, însă nu şi hotărârea sârbilor de a lupta pentru libertate.

După căderea Budei, în 1541, când o mare parte a Ungariei se afla sub stăpânire turcească,
cuceririle otomane se îndreaptă spre Banat şi Crişana. Banatul este cucerit în 1552, iar Crişana în
1556. Astfel, poporul sârb s-a găsit aproape în întregul său, în cadrul Imperiului Otoman. O mică
parte din poporul sârb mai trăia în Ardeal şi în părŃile necucerite ale Ungariei, în łara de Sus.

În lupta pentru libertate, în anul 1594, sârbii se ridică la o nouă răscoală în punctul de
frontieră Banat-Ardeal-Crişana şi răscoala se răspândeşte în părŃile de sud ale Câmpiei Panonice.
Răscoala a izbucnit în perioada când Turcia era pe culmile puterii, când Imperiul Otoman se
întindea pe trei continente. Pentru că turcii şi-au concentrat forŃa armată spre nord, unde duceau
război împotriva Austriei, sârbii s-au ridicat la răscoală. Ca o vâlvătaie, răscoala s-a întins în toate
Ńinuturile locuite de sârbi – de la Valea Mureşului la Marea Adriatică. RăsculaŃii sârbi, slab
înarmaŃi şi care au pornit în luptă pentru libertate purtând steaguri cu chipul Sfântului Sava au
fost înfrânŃi de marele vizir Sinan-Paşa, care avea 30.000 de ascheri de elită. Pentru a se răzbuna,
Sinan incendiază în anul 1595, pe dealul Vračar la Belgrad, moaştele Sfântului Sava. Acest fapt a
generat o hotărâre şi mai mare a poporului sârb de a rezista în lupta pentru libertate.

Marele război pornit de Ńările europene creştine în 1673 în intenŃia de a-i izgoni pe turci din
Europa a fost întâmpinat de poporul sârb cu entuziasm în speranŃa sa că i se va reînnoi împărăŃia.
Unul dintre cei mai inteligenŃi sârbi ai acestui timp, contele Djordje Branković din Ineu îi oferă
împăratului de la Viena, proiectul său de renaştere a împărăŃiei sârbeşti, proiect neacceptat, însă
care devine baza revendicărilor sârbilor din Imperiul Habsburgic. În anul 1686 sârbii din Banatul
de Timişoara sub conducerea lui Novak Petrović se ridică la răscoală. Şi sârbii din Peninsula
Balcanică pornesc răscoala. Însă, înaintarea armatei coaliŃei creştine este oprită şi aceasta începe
să se  retragă. Împreună cu această armată sub ameninŃarea răzbunării turcilor, se retrage şi
poporul sârb în frunte cu patriarhul Arsenije III Čarnojević. Începe Marea MigraŃie a Sârbilor din
anul 1690. Ajuns la Komarno, patriarhul Arsenie III trimite o deputăŃie, în frunte cu episcopul de
Ineu, I. Djaković, la Curtea de la Viena, care se întoarce de acolo cu privilegii prin care poporului
sârb îi sunt garantate libertatea personală, identitatea naŃională şi păstrarea credinŃei strămoşeşti.
Sârbii au reuşit ceea ce nu a reuşit nici un popor din Imperiul Habsburgic – să fie liberi. Însă
pentru aceasta au plătit scump. Au acceptat să se stabilească în cadrul GraniŃei Militare, devenind
astfel un bastion viu în faŃa Imperiului Otoman. Şi nu doar atât. Au fost nevoiŃi să se răzbune şi să
moară de-a lungul şi de-a latul Europei luptând pentru Împăratul Sfântului Imperiu Roman. De
dragul libertăŃii au devenit un popor belicos.

S-au războit 16 ani în cap în Marele Război care se încheie în 1699, lăsând mari jertfe şi
dând mari eroi care aveau să hotărască în bună parte deznodământul războiului,  la Slankamen şi
la Senta pe Jovan Monsterlija şi pe Jovan Tekelija. În ajunul veacului al XVIII-lea, sârbii sunt
desfăşuraŃi de-a lungul frontierei care se întindea de-a lungul Tisei şi Mureşului. Şi doar doi ani
avură parte de tihnă. A trebuit din nou să lupte pentru Împărat pe timpul Răscoalei lui Rakotzy
(1703-1711). Atunci maghiarii s-au ridicat împotriva autorităŃii austriece. În această luptă, sârbii
au jertfit zeci de mii de vieŃi. CâŃiva ani după aceea, în timpul unui nou război împotriva Turciei
(1716-1718) sârbii pier din nou în bătălii prin care este eliberat Banatul de sub ocupaŃia turcească.
MulŃi grăniceri de pe Valea Mureşului s-au prăpădit în timpul revoltei lui Pera Segedinac, în anul
1735. Cu mare elan, sârbii au intrat într-un război împotriva turcilor (1737-1739) în speranŃa că
vor elibera pământul strămoşilor lor. Creştinii, însă, fură învinşi şi a urmat o nouă migraŃiune a
sârbilor conduşi de patriarhul Arsenije IV Jovanović Šakabenta.
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Hotărârea CurŃii de la Viena de a desfiinŃa atât GraniŃa de pe Mureş cât şi cea de pe Tisa i-a
supărat pe grănicerii sârbi. Ei s-au aflat în faŃa dilemei – ori să se strămute spre sud, spre noua
graniŃă fixată la Dunăre, ori să devină iobagi şi să-şi piardă libertatea personală. JigniŃi şi puşi în
faŃa pierderii libertăŃii, a lucrului celui mai sfânt pe care-l purtau în suflete, majoritatea grăni-
cerilor optează pentru o migraŃie în Rusia, în regiuni de graniŃă cu turcii şi tătarii. Iau fiinŃă astfel
regiunile Noua Serbie şi Slaveanoserbia. Astfel, pe la mijlocul secolului al XVII-lea, în urma a
două valuri de migrări mai mari şi câteva mai mici, refugiaŃii se statornicesc în Rusia slavă şi
ortodoxă. Şi aici le-a fost dat să-şi piardă vieŃile în diverse bătălii prin Europa şi Asia luptând
pentru gloria CurŃii ruseşti. Însă, aici, în Rusia slavă şi ortodoxă, după câteva generaŃii, ei dispar,
se asimilează.

Ocrotitorul identităŃii religioase şi naŃionale a sârbilor din Imperiul Habsburgic a fost
Biserica Ortodoxă Sârbă prin intermediul Mitropoliei din Karlovci care se întindea, aidoma unui
imperiu mai generos, de la Marea Adriatică până în Bucovina, aproape de Marea Neagră. Sub
ingerinŃele acestei Mitropolii pe lângă sârbi se aflau români, greci şi aromâni. Aproape o jumătate
din spaŃiul de ingerinŃă al Mitropoliei din Karlovci se afla pe teritoriul României de azi –
cuprinzând Eparhiile Timişoarei, Aradului, VârşeŃului, Ardealului şi Bucovinei.

Timişoara a fost unul dintre centrele luptei poporului sârb pentru emancipare naŃională.
Aici a avut loc, în timpul RevoluŃiei Franceze, în 1790, Soborul Popular-Bisericesc ale cărui
hotărâri sunt de importanŃă primordială pentru viaŃa politică, economică, culturală şi instructivă a
sârbilor din Imperiul Habsburgic.

Identitatea naŃională sârbă a fost consevată şi de cultură şi instruire (învăŃământ). S-a
format o pleiadă de oameni de cultură cu mari merite. Primul dintre ei este Dositej Obradović din
Ciacova, un adevărat corifeu al instrucŃiei. Sava Tekelija, originar dintr-o familie aristocrată
arădeană, a dominat o jumătate de veac scena politică şi culturală sârbă. Pictorii Stefan Tenecki
din Arad, Constantin Danil din Lugoj, Nikola şi Stevan Aleksić din Arad au atins nivel european
în această ramură a artei. Pe teritoriul României de azi, la Timişoara şi Arad, a trăit şi a creat cel
care a înfiinŃat teatrul sârb, Joakim Vujić, apoi – prima scriitoare a noului veac, Eustahija Arsić
era din Arad, iar naturalistul şi istoricul Pavle Kengelac era arhimandrit la mănăstirea Sângeorge.
Vuk Karadžić a cules folclor şi pe meleaguri bănăŃene, Dimitrije Tirol a fost conducător al
renaşterii naŃionale în Banatul de Timişoara, Jovan Sterija Popović şi-a scris primele lucrări la
Timişoara şi tot în acest oraş, Branko Radičević şi-a scris primele poezii în limba maternă.
Marele scriitor sârb Miloš Crnjanski, care şi-a petrecut tinereŃea la Timişoara a rămas legat de
acest oraş prin creaŃia sa. Unul dintre poeŃii modernişti sârbi, Dušan Vasiljiev a trăit şi a creat la
Timişoara şi Cenei.

InstrucŃia a avut o deosebită importanŃă, fiind una dintre condiŃiile păstrării identităŃii
naŃionale a poporului sârb. Astfel, învăŃământul este supus mai multor reforme, două dintre cele
mai importante fiind concepute la Timişoara. Prima reformă şcolară printre sârbi este iniŃiată în
1776 de către Teodor Janković Mirijevski, iar cea mai mare culme o atinge în 1857 Djordje Nato-
šević ridicând prin reforma sa învăŃământul sârb la nivel european.

Veacul al XIX-lea a fost în istoria poporului sârb un veac al revoluŃiilor, al răscoalelor, al
luptelor pentru eliberare naŃională. La toate acestea au participat şi sârbii din Ńările române. Au
luptat feciorii din Clisură, la Berzeasca, unde, în frunte cu căpitanul Koča, au şi pierit în anul
1788, iar grănicerii din Clisură au pornit în 1808 răscoala Kruščica pe vremea victoriilor marilor
răscoale sârbeşti; au luptat împreună cu fraŃii din Serbia pentru Voivodina Sârbească în anii
1848/49, au luptat ca voluntari în războiul sârbo-turc din 1876, dar şi în ambele războaie
mondiale.

O etapă importantă în lupta pentru eliberare naŃională a constituit-o proclamarea
Voievodatului Sârb în 1848. În războiul care a urmat împotriva ungurilor, sârbii au şi realizat
Voievodatul Serbiei şi al Banatului de Timiş (1849- 1860), a cărui capitală a devenit oraşul
Timişoara. DesfiinŃarea Voievodatului, în urma înŃelegerii dintre Viena şi Pesta, avea să arate
adevărata faŃă a CurŃii de la Viena şi anume de a se folosi de neînŃelegerile dintre popoarele mici.
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Un capitol aparte în istoria poporului sârb din Ńările româneşti îl reprezintă Primul Război
Mondial (1914-1918). SusŃinând material şi moral, sârbii din teritoriul actual al României, au
făcut parte şi din unităŃile de voluntari ale armatei sârbe, ceea ce a ieşit în evidenŃă în bătăliile din
Dobrogea în 1916 şi pe Frontul de la Salonic în 1918, precum şi în operaŃiunile finale pentru
eliberarea naŃională.

De-a lungul veacurilor, viaŃa sârbilor şi a românilor s-a caracterizat prin legături reciproce,
solidaritate, apropiere religioasă şi lupta comună pentru eliberare naŃională. Acest fapt s-a vădit
mai ales când pe scena istoriei apare clasa cetăŃenească în calitate de forŃă socială conducătoare.
După înfiinŃarea partidelor naŃionale, în anul 1869 începe lupta comună şi organizată a sârbilor şi
a românilor din Imperiul Habsburgic, care a avut drept rezultat final unirea cu Ńările mamă.

În această luptă comună au fost depăşite neînŃelegerile vremelnice care apăreau în relaŃiile
dintre două popoare prietene, cum a fost cazul în 1848, ori cu ocazia despărŃirii celor două
biserici surori, în 1864, ori cu prilejul trasării graniŃei în Banat între Regatul SCS şi România, la
ConferinŃa de Pace de la Paris din 1919.
Pe baza hotărârilor ConferinŃei de Pace de la Paris din anul 1919 o parte a poporului sârb a rămas
să trăiască în România, despărŃit prin graniŃă de Ńara mamă. Trăind împreună cu poporul român
majoritar, sârbii au dobândit drepturi politice, religioase, instructive şi culturale. Caracteristica de
bază a vieŃii sârbilor în noua lor patrie a fost lupta neînfricată pentru libertatea proprie şi
identitatea naŃională. Acest drept l-au demonstrat şi în al Doilea Război Mondial când,
alăturându-se Armatei de Eliberare a Iugoslaviei, au luptat împotriva fascismului care ameninŃa
cu distrugerea poporul sârb. Dragostea lor nestrămutată faŃă de Ńara mamă şi respectul faŃă de
România au demonstrat-o şi în timpul prigoanei după RezoluŃia Informbiroului, în gulaguri, prin
închisori, în pustiul Bărăganului. Atunci au pătimit împreună cu fraŃii români. Astăzi, în România
democratică şi liberă, sârbii reprezintă puntea de colaborare între două Ńări prietene care nu s-au
războit niciodată între ele. Dimpotrivă, istoria relaŃiilor lor este presărată de colaborare frăŃească.
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