
ДАЉ: КРАТ КА ПО ВЕ СНИ ЦА

Ча слав Оцић

Даљ ле жи на де сној оба ли Ду на ва, на же ле знич кој пру зи Су бо ти ца–Вин ков ци, од ко је
је дан крак во ди пре ма Осијеку (у даљ ском го во ру: Осе ку), због че га има две же ле знич -
ке ста ни це – Ста ри и Но ви Даљ. Даљ је ду го био и ва жно реч но при ста ни ште пре ко ко -
јег су се по љо при вред ни про из во ди из во зи ли у за пад ну Евро пу. Чу ве но је даљ ско ви но
из па три јар шиј ског по дру ма. Даљци су би ли на да ле ко по зна ти и као од га ји ва чи свиња
и по тро ша чи свињског ме са1. То је на ве ло стручњаке Свет ске здрав стве не ор га ни за ци -
је (WНО) да још пре ви ше де це ни ја у Даљу по ста ве „по сма трач ку ста ни цу“ ко јој је за -
да так да пра ти и ис тра жу је ути цај по трошње свињети не на људ ско здравље.
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1 Отуд по пу лар ност ти пич но даљ ске по ша ли це: 
Не ма леп ше ‘ти це од пра си це ...
још да су јој ку пу со ва крил ца. 



Из Даља и бли же око -
ли не по ти чу број ни на ла зи из
раз ли чи тих (пра)исто риј ских
пе ри о да: у сâ мом Даљу би ло
је на сеље из мла ђег ка ме ног
до ба, а о на се ље но сти тог
под руч ја у брон за но до ба све -
до че мно ги при мер ци па нон -
ске ке ра ми ке и за ни мљи ва
гли не на жен ска фи гу ра2. У
даљ ском ата ру, на по те су Бу -
си ја от ко па но је ве ли ко гро -
бље, ко је се упо тре бља ва ло
од ста ри јег до у мла ђе гво зде -
но до ба. Уз је дан ске лет на -
ђен је и вре дан злат ни на кит
(на ру кви ца, ди ја де ма, на у -
шни ца, итд.). Не ко ли ко при -
ме ра ка укра сних оков них
пло чи ца из Да ља при па да ју
тзв. авар ско-сло вен ској кул -
ту ри ра ног сред њег ве ка3.

У рим ско до ба по сто -
ја ло је ов де на се ље Teuto -
burgium, из ко јег по ти чу број -
ни на ла зи. Њега су насеља ва -
ле по ро ди це про фе си о нал них
вој ни ка ко ји су чу ва ли гра ни -

цу (limes) рим ске им пе ри је. Даљ је увек имао из у зе тан вој но стра тешки зна чај, о че му,
из ме ђу оста лог, све до че и на зи ви по је ди них по те са као што су: Ве ли ка Стра жа, Ма ла
Стра жа, Ша то ри ште, Бу си ја и слич ни.
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2 Реч је о тзв. даљ ском идо лу ко га је са сво јим са рад ни ци ма из Да ља (пре све га учи те љем
Ми ли во јем Па вло ви ћем, ар хе о ло гом ама те ром) про на шао и опи сао про фе сор Хо фи лер из За гре -
ба (Viktor N. Hoffiller, Idol od ilovače iz Dalja, Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva, nova serija, XV,
Zagreb, 1928, стр. 249-56 + 1 та бла). Ар хе о ло шки на ла зи из Да ља ис црп но су – реч ју и сли ком –
при ка за ни у пе то том ној Пра и сто ри ји ју го сла вен ских зе ма ља об ја вље ној у Са ра је ву под глав ним
уред ни штвом Алој зи ја Бен ца: Praistorija jugoslavenskih zemalja II, Neolitsko doba, red. knjige M.
Garašanin, Sarajevo, 1979, Даљ: стр. 231; Praistorija jugoslavenskih zemalja III, Eneolitsko doba, red.
knjige N. Tasić, Sarajevo, 1979, Даљ: стр. 14; Praistorija jugoslavenskih zemalja IV, Bronzano doba,
red. knjige B. Čović, Sarajevo, 1983, Даљ: стр. 497, 501, 531, 536, 537, 538, 539, 600, 601, 603, 604,
605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 643 и 825; Даљ ска пла ни на (Бу си је): стр. 599, 600
и 603; Praistorija jugoslavenskih zemalja V, Željezno doba, red. knjige S. Gabrovec, Sarajevo, 1987,
Даљ: стр. 205, 304, 422, 533, 534, 562, 833 и 843. 

3 Ва жни на ла зи с под руч ја Да ља, по себ но из раз до бља тзв. Даљ ске кул ту ре (10–3. век пре
на ше ере) те из ан тич ког и сред њо ве ков ног раз до бља чу ва ју се у осеч ком, за гре бач ком и бер лин -
ском му зе ју.



У сред њем ве ку раз вио се Даљ као тр го вин ско-за -
нат ски цен тар, зна чај тр го ви шта за др жао је и у тур ско до -
ба, а по стао је и јед но од сре ди шта тур ске кра ји шке ор га -
ни за ци је. Док се у Осеку на ла зи ла вр хов на тур ска власт за
то под руч је, у Да љу је би ло се ди ште вој вод ства ко је је
има ло твр ђа ву (ку лу) у Ер ду ту. 

Кроз Даљ је 1663. године про пу то вао тур ски пу то -
пи сац Евли ја Челе би ја ко ји је за пи сао: „Даљ је био ти пич -
на тур ска па лан ка у об ли ку че тво роугла. Уну тар бе де ма
на ла зи ла се већа џа ми ја, ме са џид, ха мам, хан и осам де сет
ку ћа. У месту је би ло пе де сет тр го ви на и пе де сет вој ни ка,
а на о ко ло на се ља про сти ра ли су се вр то ви, шљи ви ци и ви -
но гра ди“4.

У Да љу, ко ји се у опи су из 1697. зо ве гра дом
(oppidum), ста но ва ли су у тур ско вре ме углав ном му сли ма -
ни (200 до мо ва са око 1.000 че ља ди), уз њих не што пра во -
слав них Ср ба и кал вин ских Ма ђа ра. У до ба по вла че ња Ту -
ра ка (1687) му сли ма ни су се исе ли ли у се вер ну Бо сну, а

уско ро за тим на се ља ва ју се у Да љу но ви срп ски до се ље ни ци из ју жних кра је ва и из Бач -
ке и Ба ра ње. У то ку 18. и 19. ве ка досе лио се у Даљ из ве стан број Не ма ца и не што ма -
ње Је вре ја и ка то лич ких Ма ђа ра.

На зив Даљ (као Dalya) по ми ње се пре тур ског
осва ја ња 1471. го ди не, ка да је при па дао ву ко вар ској
жу панији и имао сво ју цр кву од чи јих оста та ка су Тур -
ци са гра ди ли џа ми ју. 

Пре ма по пи су из 1697. у Да љу су са сво јим по -
ро ди ца ма жи ве ли са мо Ср би. „Ови су гра ђа ни“; ве ли
по пи си вач, „са ра зних стра на до шли, из Сре ма, Бач ке,
Бо сне, у овом не мир ном вре ме ну, због страха од Ту ра -
ка“. Не ка од пре зи ме на ука зу ју на то ода кле су се они
ов де на се ли ли: Пећ, Тр нов ча нин, Сар ва ша нин, Те њац,
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4 Евли Че ле би, Пу то пис (пре вод, увод и ко мен та ри На зим Ша ба но вић), „Ве се лин Ма сле -
ша“, Са ра је во, 1967. 

Ascus из Даља, инкрустирана керамика, касно
бронзано доба (1300–750 година п. н. е.)

Но ви ји ар хе о ло шки на ла зи

Ердут у турско доба

Идол из Да ља – гроб ни на лаз, најиз ра зи ти ји пред став ник 
сред њо бронзано доб не (1600–1300 го ди не п. н. е.) 
ан тро по морф не пла сти ке бје ло брд ско-даљ ског ти па у сред њем
и до њем По ду на вљу. Ви сок је 23cm; у об ли ку же не оде ве не у
бо га ту ха љи ну с раз гр ну том сук њом, из ве зе ну и оки ће ну
бронзаним на ки том. На ке це љи се на ла зе сим бо ли 
жен стве но сти: огр ли ца, укра си за ко су и гла ву; не до ста је гла ва;
мо жда при ка зу је бо жи цу плод но сти, ра ђа ња и смр ти



Ву ко ва рац, Ба чва нин, Мар ку ше вац, Ма ри нов ча -
нин, Ма чва нин, Трпи нац, Ле сков ча нин, Аљ ма -
шан, Бо шњак, Кли ша нин, Сре мац, Те њац, Хер -
це го вац, итд5.

У опи су Да ља из 1706. го ди не ка же се да
је „ва рош даљ ска, кра љев ски фи скус (др жав но
до бро)“. Даљ ни је дуго остао  др жав но до бро.
Цар Јо сиф I даљско вла сте лин ство 15. ју ла 1706.
го ди не до де љу је па три јар ху Ар се ни ју III Чар но -
је ви ћу. У вла сте лин ство су, по ред Да ља, ула зи ли
Бе ло Бр до и Бо ро во и пу ста се ла Ке чин6 и Ло вас,
с оно ли ко до ба ра чи ја вред ност из но си 38.000
злат них фо рин ти. То ве ли ко цр кве но има ње (око
25.000 ју та ра плод не зе мље) чи ни ло је ма те ри јал -
ну осно ву цр кве не, школ ске и кул тур не ау то но -
ми је ко ју је Ср би ма дао цар Ле о полд I. При хо ди
с има ња ко ри шће ни су за по тре бе цр кве, за по ди -
за ње и из др жа ва ње шко ла7, за под сти ца ње раз во -
ја умет но сти и кул ту ре уоп ште8. 

По сле 1706. го ди не ка да су кар ло вач ки
ар хи е пи ско пи до би ли даљ ско вла сте лин ство
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5 Ду шан Љ. Ка шић, Ср би и пра во сла вље у Сла -
во ни ји и сје вер ној Хр ват ској, За греб, 1967, стр. 191. 

6 Са чу ва но у то по ни ми ма: Ке чин ска ада, Ке -
чин ска ба ра. 

7 Шко ле, осим цр кве, има ле су по др шку и
имућ ни јих Да ља ца: „Да вид Ми лан ко вић (стриц Ми лу -
ти на Ми лан ко ви ћа) ко ји је умро 1912. го ди не оста вио
је за со бом ле гат од 240.000 кру на: срп ској шко ли у Да -
љу 2.000 кру на, срп ској шко ли у За гре бу 2.000 кру на,
срп ском по зо ри шту у Но вом Са ду 2.000 кру на, итд.“
(Ра ди во је Си мо но вић, Ку га у Сре му, Пан че во, 1898).
Да вид Ми лан ко вић (Даљ, ? – За греб, 10. ав гу ста 1912) био је ина че прав ник, су ди ја ка са ци о ног
су да и Сто ла сед мо ри це. Био је по знат и као до бро твор „При вред ни ка“. И Ми лош Ми лан ко вић
(Даљ, 1826 – Осек, 6. ја ну а ра 1894) оста вио је имо ви ну Ма ти ци срп ској ра ди осни ва ње за ду жби -
не под на зи вом „Сти пен ди ја Ми ло ша Ми лан ко ви ћа из Да ља“. За ду жби на, ме ђу тим, због из би ја -
ња Пр вог свет ског ра та ни је сту пи ла у жи вот. (Жи ван Ми ли са вац, Исто ри ја Ма ти це срп ске, III
део, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2000, стр. 646)

8 Од 1706. ужи ва ли су Даљ ско вла сте лин ство на фе у дал ној осно ви, ар хи е пи ско пи и ми -
тро по ли ти кар ло вач ки, а од 1848. је ве ли ки по сед срп ских па три јар ха. Ви де ти оп шир ни је у:
Слав ко Га ври ло вић, Даљ ско вла сте лин ство Кар ло вач ке ми тро по ли је у XVIII сто ле ћу, Збор ник Ма -
ти це срп ске за друштве не нау ке, 46, Но ви Сад, 1967; Слав ко Га ври ло вић, Даљ ско вла сте лин ство
Кар ло вач ке ми тро по ли је (Од кра ја XVIII сто ле ћа до ре во лу ци је 1848-49), Збор ник Ма ти це срп -
ске за друштве не нау ке, 47, Но ви Сад, 1967; Про такъ за нешто о станю дальског спа хи лу ка, Но -
ви Сад, 1867; Ј. З., По ста нак Срп ског народ ног доб ра као посе да Срп ске Па три јаршије у Да љу,
Бе лом Бр ду и Бо ро ву, Но ви Сад, 1892; Р.[адо слав] Гру јић, Даљ ско вла сте лин ство, у: Ст. Ста но је -
вић, На род на ен ци кло пе ди ја, 1. књи га, За греб, (с. а.), стр. 553. Ви ди и: Ђор ђе Ђу рић, Ва са Му а -

Спо ме ник на даљ ском пра во слав ном
гро бљу из 16. ве ка

Спо ме ник у „Мр твом со ка ку“ из 16.
ве ка



раз ви јао се у Да љу цр кве ни9, про -
свет ни и кул тур ни жи вот под вр ло
по вољ ним усло ви ма. Већ 1715.
от по че ла је град ња нове цркве Св.

Ди ми три ја. Број пра во слав них до мо ва се умно жио. Го ди не 1732. у Да љу је, пре ма
по пи су, би ло 235 до мо ва, јед на цр ква и че ти ри све ште ни ка. Го ди не 1766. би ло је у
Да љу 254, а у 1744. (с Аљ ма шем) 263 до ма. Го ди не 1791. у Да љу су би ла 323 до ма
са 1978 ду ша, али, због на ло же не оп ште ре дукције па ро хиј ског све штен ства, са мо
два све ште ни ка. У па ро хи ју је спа дао и Аљ маш са 16 до мо ва и 133 ду ше. Би ло је
то у вре ме ка да је от по че ла град ња са да шње цр кве Св. Ди ми три ја (до вршена 1799.
го ди не) ко ја по ве ли чи ни спа да ме ђу нај мо ну мен тал ни је спо ме ни ке срп ског по зно -
ба рок ног гра ди тељ ства; то је нај ве ћа ка те драл на пра во слав на цр ква на За па ду10. Да
би се обез бе ди ла сред ства за из ра ду умет нич ког ико но ста са ко ји би до ли ко вао овој
цр кви и се ди шту ми тро полиј ског вла сте лин ства при шло се са ку пља њу до бро вољ -
них при ло га. Го ди не 1822. скло пљен је уго вор са сли ка ром Па влом Ђур ко ви ћем и
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че вић  (1851–1928) о Даљ ском вла сте лин ству, I Ме ђу на род ни на уч ни скуп: Ср би у Ис точ ној Хр -
ват ској, Оси јек, 7–8. ју на 2002.Збор ник ра до ва, СКД „Про свје та“, Под од бор Оси јек, Оси јек,
2003, стр. 115–117.

9 О раз во ју цр кве ног жи во та у Да љу, по ред по ме ну те Ка ши ће ве књи ге, ви де ти и: Јо ван Ко -
зо ба рић, Срп ска пра во слав на па ро хи ја у Да љу кра јем го ди не 1931, Ље то пис, Св. 3, СКД Про свје -
та, За греб, 1998, стр. 39–56 (при ре дио и бе ле шку о Ко зо ба ри ћу на пи сао Бо ри вој Ча лић), те ис црп -
ну (480 стра на) мо но гра фи ју Алек сан дра Ђу ра но ви ћа, Срп ска пра во слав на па ро хи ја у Да љу,
Даљ, 2007. Па жњу за слу жу је и те мељ на и за ма ши та (стр.  488) сту ди ја Ве ли ми ра Љ. Ће ри мо ви -
ћа Срем ски Кар лов ци и Даљ : Пре стол ни цен три Кар ло вач ке ми тро по ли је : Но ви по гле ди,  Бе о -
град, 2007. 

10 Ми лу тин Ми лан ко вић је упо ре дио ову цр кву по ле по ти са Са бор ном цр квом у Бе -
о гра ду.

Аустријски цар Леополд I дао је
Србима 1695. привилегије (лево)

којима им гарантује црквену, школску
и културну аутономију



Глиго ри јем Је зди ми ро ви ћем као
ла ки ре ром и по зла та ром. Они су
се да ли на по сао ко ји су 1824. и за -
вр ши ли11. 

Ста вља њем Даљ ског вла сте -
лин ства под не по сред ну цр кве ну
упра ву, по стао је Даљ зна ча јан цр -
кве ни и кул ту р ни цен тар на ци о нал -
них раз ме ра. У ње му су че сто и ду -
го бо ра ви ли нај ви ши цр кве ни ве -
ли кодостој ни ци, ко ји су, као што је
по зна то, би ли не са мо вер ски не го
и по ли тич ки и кул тур ни пред став -
ни ци срп ског на ро да у Ау стро у гар -
ској мо нар хи ји. У Да љу је 1718.
одр жан цр кве ни са бор12. Ту су жи -
ве ли и ра ди ли сли ка ри Јо ван
Исаило вић ста рији, Гли го ри је Је -
зди ми ро вић13, Је ли си је Па ну лић и
Јо ван Исаи ло вић мла ђи14, чи ји ра -
до ви се налазе у мно гим цр ква ма у
окол ним ме сти ма. 
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11 Ми о драг Јо ва но вић & Ни ко ла Ку со вац, Ико но стас цр кве у Да љу, Збор ник Ма ти це срп -
ске за ли ков не умет но сти, 3, Но ви Сад, 1967, стр. 280–92 + 6 стр. ре про дук ци ја (Сли ке 1–13); Кла -
си ци зам код Ср ба, књ. III, На род ни му зеј, Бе о град, 1966, стр. 159–160. 

12 Са бор је от по чео с ра дом на Ми тров дан 26. ок то бра (6. но вем бра по но вом ка лен да ру),
а за вр шио се 1. (од но сно 12) но вем бра 1718. го ди не. И на овом, као и на свим дру гим са бо ри ма
нај ва жни је је би ло тзв. при ви ле ги јал но пи та ње, али су рас пра вља на и еко ном ска, школ ска и дру -
га пи та ња.  Иси до ра То ча нац, Срп ски на род но-цр кве ни са бо ри (1718–1735), Исто риј ски ин сти тут,
Бе о град, 2008, стр. 22, 26, 35, 39, 168, 169, 175, 189, 190, 193, 199, 200, 220, 245–248 (За кљу чак). 

13 Сли кар Гри го ри је Је зди ми ро вић се и ро дио у Да љу (1769). „Учио у Оси је ку код Ј. Иса -
и ло ви ћа Ста ри јег. Са сво јим учи те љем и још јед ним уче ни ком (Ј. Па ну ли ћем) сли ка око 1795. ико -
но стас у Ер ду ту. Са мо стал но на сли као и по зла тио ико но ста се у Бач кој Па лан ци (1811) и Че пи -
ну, ико не за хор цр кве у Оси је ку (1817) а с П. Ђур ко ви ћем ико но стас цр кве у Да љу (1822). Био је
под ути ца јем ба рок ног сли кар ства.“ (М.[ио драг] Кол.[арић], Ли ков на ен ци кло пе ди ја Ју го сла ви је
1, ЈЛЗ „М. Кр ле жа“, За греб, 1984, стр. 692–93). Оп шир ни је о Је зди ми ро ви ћу у: Мир ја на Ле сек,
Гри го ри је Је зди ми ро вић, Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти, 25, Но ви Сад, 1989, стр.
235–262. 

14 И сли кар Јо ван Иса и ло вић Мла ђи ро дио се у Да љу (1803; умро у Ста па ру, Бач ка, 1885).
„Унук сли ка ра Ј. Иса и ло ви ћа. За вр шио учи тељ ску шко лу у Сом бо ру, сли кар ство учио код жи во -
пи сца Или је Лон ча ре ви ћа. По чет ком 1834. пре ла зи у Ср би ју и у Кра гу јев цу [где је ње гов стриц
Ди ми три је Иса и ло вић био про фе сор Ли це ја]  сли ка ико не, пор тре те [Јо а ки ма Ву ји ћа и Ди ми три -
ја Иса и ло ви ћа] и ку ли се за по зо ри ште Јо а ки ма Ву ји ћа. По што је уза луд тра жио сти пен ди ју од кне -
за Ми ло ша, од ла зи 1836. у Беч и упи су је се на Сли кар ску ака де ми ју. У Ср би ју до ла зи по но во 1839,
где сли ка ком по зи ци ју Ми лош на од ру и пор тре те не ко ли ци не ис так ну тих уста во бра ни те ља. Пре -
ла зио је још у два ма ха у Ср би ју, за тим се на ста нио у Срем ским Кар лов ци ма. Го ди не 1852. ра ди
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сво до ве цр кве у Оси је ку, 1854. ико но стас цр кве у Ву ко ва ру, за тим ико но ста се у Бе лом Бр ду и ма -
на сти ру Ора хо ви ци. У Ср би ји је ра дио ико но стас цр кве у Ве ли ком Гра ди шту. Сли као је ви ше пор -
тре та, ме ђу њи ма пор тре те … кне за Ми ха и ла, кне ги ње Ју ли је, па три јар ха Ма ши ре ви ћа, Авра ма

Даљ ска основ на шко ла бе ле жи 278 го ди на ра да. Ка да је 1731. Ви ћен ти је Јо ва но -
вић иза бран за кар ло вач ког ми тро по ли та, он је од мах при о нуо на об на вља ње по сто је -
ћих и отва ра ње но вих шко ла на под руч ју та да шње Угар ске. Ме ћу пр ви ма су отво ре не

Alt & Kunike, Даљ, 1824.



основ не шко ле у Осе ку, Да љу, Ву ко -
ва ру, Ири гу и Вр ба су. Основ на шко -
ла у Да љу по че ла је с ра дом 173115.

Сле де ће го ди не у Да љу и
Осе ку отво ре не су сред ње срп ске
шко ле – гим на зи је16. Пр ви учи те љи
у даљ ској основ ној шко ли би ли су:
Пе тар Ма ној лов ски, Ге ор ги је Си -
мљак и Јо ван Мје нац ки, а у сред њој
шко ли су пре да ва ли: Ема ну ел Со -
фро ни је вић, Пе тар По ду нав ски и
ма ги стар Ро ман. Сви су они, на зах -
тев ми тро по ли та Ви ћен ти ја до шли
из Ру си је, из Ки јев ске Ла вре17. Сре -
та Пе ци њач ки, исто ри чар школ ства
у По ли ти ци пре 35 го ди на пи ше да
су, по ред ру ских, у даљ ској „ла тин -
ки“ пре да ва ли и срп ски про фе со ри.
„Та шко ла“, пи ше он, „осно ва на је
ка да су у на ше кра је ве до шли ки јев -
ски учи те љи, ко ји уда ри ше те ме ље
срп ском но ви јем школ ству, тек иза -
шлом из сред њег ве ка и ње го вих ма -

на сти ра, и кад су бив ши Су во ро вље ви уче ни ци по че ли да се запо шља ва ју као на став -
ни ци од ко јих су не ки, за јед но с Ру сом Пе тром По ду нав ским, ра ди ли и у Да љу...“. У Ар -
хи ву СА НУ у Срем ским Кар лов ци ма на ла зи се за ни мљив до ку мент18 ко ји го во ри о
даљ ској „вишој“ шко ли, од но сно о јед ном ње ном на став ни ку и ње го вом ра ду. То је
Инструк ци ја ђако на Ро ма на, ма ги стра даљ ске сла вен ске шко ле од 1. но вем бра 1733. го -
ди не, у ства ри де крет о ње го вом по ста вље њу за на став ни ка даљ ске гим на зи је. Тај акт
пот пи сали су ми тро по лит Ви ћен ти је Јо ва но вић, та да шњи по гла вар Срп ске пра во слав -
не цр кве у Ау стри ји и Си не си је За луц ки, рек тор, од но сно ди рек тор свих срп ских шко -
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Пе тро ни је ви ћа, Сто ја на Си ми ћа и би ску па Штро сма је ра. ... (М.[ио драг] Кол.[арић],, Ен ци кло пе -
ди ја Ју го сла ви је 4, ЛЗ ФНРЈ, За греб, 1960, стр. 370.) Оп шир ни је о Ј. Исај ло ви ћу Мла ђем у: Ми -
о драг Ко ла рић, Јо ван Иса и ло вић, мо лер, и ли то гра фи је уста во бра ни те ља, Ле то пис Ма ти це срп -
ске, Но ви Сад, 3, 1952. и Ми о драг Ко ла рић, Кла си ци зам код Ср ба, 1790–1848, књ. I, На род ни му -
зеј у Бе о гра ду и Про све та, Бе о град, 1965, стр. 141–42, по себ но у: Ол га Ми кић, Сли кар Јо ван Иса -
и ло вић Мла ђи, Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти, 17, Но ви Сад, 1981, стр. 159–182.
О сли ка ру Јо ва ну Иса и ло ви ћу Ста ри јем ви ди: Ол га Ми кић, Сли кар Јо ван Иса и ло вић Ста ри ји,
Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти, 7, Но ви Сад, 1971, стр. 103–120.

15 У ар хи ви Основ не шко ле у Да љу по сто ји акт из ко га се ви ди да је школ ска згра да у овом
ме сту са гра ђе на још 1715. го ди не, што ука зу је на мо гућ ност да је шко ла та да и по че ла с ра дом.
О то ме, на жа лост, за са да ни су по зна ти пи са ни до ка зи.

16 Antun Cuvaj, Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije od najstarijih
vremena do danas. Knjiga prva: Od najstarijih vremena do 1835, Zagreb, 1907, стр. 282 и 475. 

17 Ди ми три је Ки ри ло вић, Срп ске школе у Вој во ди ни у 18. веку, Но ви Сад, 1929, стр. 75. 
18 Ар хив СА НУ, Срем ски Кар лов ци, П. М. „А“ 158/1733. 

Јован Исаиловић Млађи, Аутопортрет
Галерија Матице српске, Нови Сад



ла у Ау стро у гар ској, про по вед ник кар ло вач ке „ла тин ке“. „Ова шко ла“, за пи сао је Пе ци -
њач ки, „ни је мно го за о ста ја ла иза оне у Кар лов ци ма, ако је уоп ште за о ста ја ла, ка ко због
свог про гра ма и бро ја раз ре да, а ве ро ват но и ђа ка, та ко и због све га оста лог.“ Ова шко -
ла (по свој при ли ци ин тер нат ског ти па) ра ди ла је са мо не ко ли ко го ди на, док је основ -
на шко ла ра ди ла без пре ки да. 

Пре ма члан ку Сре те Пе ци њач ког19

школ ске 1835/36. го ди не у Да љу је би ло 40
уче ни ка, а њи хов учи тељ се звао Јо ван Ву јић.
По себ на шко ла за де цу ри мо ка то лич ке ве ро и -
спо ве сти отво ре на је у Да љу 1839. го ди не. Ка -
ко ис ти че Ми лан Чор да шић, хро ни чар даљ -
ског школ ства20, у Да љу су се че сто спа ја ле и
раз два ја ле шко ле. Та ко је 1874. го ди не по сто -
ја ла јед на је дин стве на Оп шта пуч ка шко ла у
ко јој је упра ви тељ био Јо сип Кунст, а учи тељ
Спа со је Де дић21. Мо же се за кљу чи ти да 1890.
по сто је по но во две шко ле ко је су по се ти ли
(17. ма ја 1890), па три јарх Ге ор ги је Бран ко вић
(1830–1907) и (23. ју на 1890) би скуп Јо сип Ју -
рај Штро сма јер (1815–1905), чи је име је до би -
ла Основ на шко ла у ри мо ка то лич ком де лу Да -
ља. Го ди не 1905. на же ле знич кој ста ни ци Но -
ви Даљ отво ре на је ма ђар ска шко ла (ко ја је
шко ло ва ла же ле зни ча ре), а сле де ће го ди не до -
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19 На ста ва и вас пи та ње, 5, 1976. 
20 Ми лан Чор да шић, Да ро ви Да ља ре во лу ци ји, на у ци и про све ти, Бе о град, 1987, стр. 10. 
21 Спа со је Де дић до жи вео је у Да љу ду бо ку ста рост: „Рав на ју ћи учи тељ у пен зи ји, пре -

ми нуо је 29. но вем бра ове [1940] го ди не у Да љу, у 92-ој го ди ни свог плод ног и мно го за слу жног
жи во та. По кој ник је био пра ви на род ни учи тељ, слу же ћи сво ме на ро ду и у шко ли ра де ћи нај са -
ве сни је са по ве ре ном му школ ском де цом, а исто та ко је ра дио и ван шко ле по ма жу ћи сво јим Ср -
би ма ко ји су му се ра ди све га обра ћа ли. Због та квог ра да ... био је мно го по што ван у гра ђан ству,
а од ли ко ван је за те сво је за слу ге Ор де ном Св. Са ве IV сте пе на ... Ду ги низ го ди на са ра ђи вао је
са При вред ни ком...“ – пи ше у не кро ло гу об ја вље ном у бро ју 12 При вред ни ка из 1940. го ди не. 

Основна школа подигнута 1906.
залагањем патријарха
Георгија Бранковића

Муж и жена из Даља, средином 19. века
акварел Николе Арсеновића

(1823-1885)

Теодор Буткевич,
Патријарх Георгије

Бранковић, 1897.

Јован Исаиловић
Млађи, Бискуп

Штросмајер, 1862.



вр ше на је но ва згра да основ не шко ле у срп -
ском де лу Да ља. 3гра ду Срп ске основ не шко -
ле по ди гао је го ди ну да на пред сво ју смрт ми -
тро по лит срем ско кар ло вач ки и па три јарх срп -
ски Ге ор ги је Бран ко вић, и она је ка сни је по
ње му и до би ла име. У но вој згра ди на ста ва је
по че ла 1. сеп тем бра 1906. го ди не. Упра ви тељ
шко ле је био Сте ван Бе нин22, а учи те љи: Ра до -
је Сте па нов, Љу би ца Ко ва чић-Сте па нов, Ми -
ли вој Па вло вић и Ју ли ја на Јо ва но вић-Ко стић.
За вре ме Пр вог свет ског ра та по сто ја ла је опет
са мо јед на Оп шта пуч ка шко ла у ко јој су на -
ста ву одр жа ва ле ис кљу чи во учи те љи це (јер су
учи те љи би ли мо би ли са ни). По сле пр вог свет -
ског ра та по но во су уста но вље не две шко ле:
Основ на шко ла I (ра ни је „Ј. Ј. Штро сма јер“) и
Основ на шко ла II (ра ни је „Г. Бран ко вић“). У
Шко ли I упра ви те љи су би ли Иван Брај ко вић,
а за тим Дра гу тин Ба ра ко вић, док је у Шко ли II
нај пре управ ник био Ми лан Ву ке лић, а по том
Ми ли во је Па вло вић. 

По сле 1945. две пе то го ди шње основ не
шко ле пре тво ре не су у јед ну осмо го ди шњу
(сме ште ну у че ти ри згра де) ко ја је од 1956.
но си ла име Мо ше Пи ја де, а од 22. ок то бра
1963. ме ња име у ОШ „Бо жи дар Ма сла рић“23. 
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22 Сте ван Бе нин је ро ђен 31. де цем бра 1885.
у Вр шцу (где је и умро 30. де цем бра 1966). Ту је за -
вр шио основ ну шко лу и штам пар ски за нат. Обра зо -
ва ње је до пу нио у ма на сти ри ма Вој ло ви ци и Кру -
ше до лу. Учи тељ ску шко лу 1905. за вр шио у Сом бо -
ру. Учи тељ ску ка ри је ру от по чео у Бе о дри, а сеп -
тем бра 1906. по ста вљен за учи те ља и упра ви те ља
но во о тво ре не шко ле у Да љу, за ду жби не Ге ор ги ја
Бран ко ви ћа. На тој ду жно сти је остао до 1918. По -
сле пр вог свет ског ра та био шеф Прес би роа у Те ми -
шва ру и Ве ли ком Беч ке ре ку. На из бо ри ма за Уста -
во твор ну скуп шти ну 1920. иза бран ис пред Зе мљо -
рад нич ке стран ке. Бо рац за зе мљо рад нич ко за дру -
гар ство (1905. об ја вио у Сом бо ру бро шу ру О срп ским зе мљо рад нич ким за дру га ма), за прав ду
(по кре нуо у Сом бо ру 1905. ин фор ма тив но-по ли тич ки лист Сло га, а у Да љу 1907. не дељ ник На -
род ни при ја тељ). Био је вр ло обра зо ван, го во рио је не ко ли ко стра них је зи ка. Пи сао је пе сме (Из
мо је по е зи је, 1918), ко ме ди је (Ро ман сви њар ског тр гов ца, 1917; Под вр шач ком ку лом, у ру ко пи -
су), ро ма не (Кад се уни ште илу зи је, 1933), по ли тич ке освр те (На ша штам па и по ли ти ка, 1920),
но ве ле, дра ме... О ње го вом ра ду ви ше ви де ти у: Ми лан Чор да шић, Да ро ви Да ља..., стр. 62-64. 

23 Ми лан Чор да шић, За пис о Основ ној шко ли „Бо жи дар Ма сла рић“ у Да љу, Про свет ни
пре глед, Бе о град, 5. но вем бра 1969, стр. 5. 

Црква Светог Димитрија:
детаљ с надгробне плоче Лазића из 1723.

Црква Светог Димитрија:
камени запис на северном зиду из 1840.



Шко ле, ме ђу тим, ни су би ле је ди не кул тур но-про свет не уста но ве у Да љу: још го ди -
не 1861. отво ре на је чи та о ни ца24, 1877. годи не у Да љу је осно ва но Срп ско пе вач ко дру штво
„Ли ра“25, а ви ше де це ни ја де лу је и Кул тур но умет нич ко дру штво „Бран ко Ра ди че вић“. У
ме сту је ду го по сто ја ла и До бро твор на за дру га Срп ки ња, де ло вао је и Срп ски Со ко, као и
дру га спорт ска дру штва или огран ци раз ли чи тих спорт ских асо ци ја ци ја. Актив но је и јед -
но од нај ста ри јих ва тро га сних дру шта ва на ју жно сло вен ским про сто ри ма (осно ва но
1875)26. Го ди не 1887. у Да љу је осно ва на Даљ ска ште ди о ни ца ко ја је 1897. го ди не пре ра -
сла у ак цио нар ско дру штво27. У Да љу је де ло ва ло и ви ше зе мљо рад нич ких за дру га... 

Даљ: кратка повесница 481

24 Даљ ци су би ли и прет плат ни ци (а и са ку пља чи прет пла те) на срп ске књи ге, као што се
ви ди из ис црп ног члан ка Ста ни ше Во ји но ви ћа (Прет плат ни ци из Оси је ка и Да ља на срп ске књи -
ге, но ви не и ча со пи се штам па не од Ра ји ће ве Исто ри је, 1794. до 1830. го ди не, Збор ник о Ср би ма
у Хр ват ској, уред ник В. Кре стић, СА НУ, Бе о град, 1999, стр. 433–468). 

25 Ра то мир Пе тро вић, Срп ско пе вач ко дру штво „Ли ра“ у Да љу (1880–1941), I Ме ђу на род -
ни на уч ни скуп: Ср би у Ис точ ној Хр ват ској, Оси јек, 7–8. ју на 2002.Збор ник ра до ва, СКД „Про -
свје та“, Под од бор Оси јек, Оси јек, 2003, стр. 91–105.

26 Ду шан Јан ко вић, 100 го ди на ху ма ног и па три от ског ра да До бро вољ ног ва тро га сног
дру штва Даљ, Даљ, 1975. 

27 Де о нич ка глав ни ца Даљ ске ште ди о ни це из но си ла је К 30.000, а уку пан про мет у го ди -
ни 1908. био је К 8.982.205,46. Упра ву Ште ди о ни це су са чи ња ва ли: „пред сед ник: Јо ван Ми лан -
ко вић, по сед ник у Осе ку, пот пред сед ник Пан та Ма сла рић, по сед ник у Осе ку, чла но ви: Ћи ра Ра -
до тић, умир.[овље ни] чи нов ник Ду нав.[ског] пар.[об ро дар ског] др.[уштва], Др Ла зар Гру јић, леч -
ник у Да љу, Др Ду шан Ми лан ко вић, адво кат у Осе ку, Франц Шух, во де ни чар у Да љу и Јо зеф Ски -
ва, тр го вац у Да љу. Упра ви тељ: Јо зеф Ски ва. Над зор ни од бор: Сте ва Ко ва че вић, вла стел.[ин ски]
ишпан, Ћо ка Де вић, кр.[аљев ски] по штар и Хин ко Бер гер, тр го вац у Ал ма шу. За вод ски адво кат:
Др. Ду шан Ми лан ко вић, Осек.“ (Јо ван Вуч ко вић, Срп ски ком пас за го ди ну 1909. По дат ци о срп -
ским нов ча ним за во ди ма у Ау стро-Угар ској, Зе мун, 1909, стр. 136-37). У вре ме об ја вљи ва ња Ста -
но је ви ће ве На род не ен ци кло пе ди је ка пи тал Даљ ске ште ди о ни це А. Д. из но сио је 400.000 ди на -
ра, а њен пред сед ник је био др Ду шан Ми лан ко вић (СНЕ, 1. књ., стр. 553, ау тор од ред ни це
Н.[ико ла] С.[та на ре вић]). Даљ ска ште ди о ни ца би ла је (с 25 ак ци ја) ак ци о нар Срп ске бан ке у За -
гре бу (осно ва не 1897). Ме ђу 6.740 ак ци о на ра те нај ве ће срп ске нов ча не ин сти ту ци је у Ау стро у -
гар ској из Да ља су – пре ма по да ци ма из 1941. го ди не – и Бу да Цви ја но вић (75,5 ак ци ја), Бу де Цви -
ја но вић (100 ак ци ја), Ми ли ца Де дић (10), Ка тин ка Ми ха и ло вић (5), Ду шан Ми о ко вић (20), Па јо
Ми о ко вић (15), Со ња Ми о ко вић (70), Ида Ни ко ла је вић, уда та Гру јић (10) и То дор По по вић (5).
(Mihailo Šaškijević, Deoničari Srpske banke, Zagreb, 2001) 

Учитељ Радоје Степанов с ученицима IV
и V разреда, 1912. године

Планинска улица, 1914. године



Го ди не 1810. Даљ је имао 464 до ма, а 1808. го ди не 2.890 ду ша. У дру гој поло ви -
ни 19. ве ка број ста новника стал но ра сте, од 4.449 у 1857. до 5.900 у 1900. го ди ни.28 Пре -
ма по пи су из 1910. у Да љу је би ло 6.088 жи те ља; од то га 3.654 пра во слав ца, 2.358 ри -
мо ка то ли ка, се дам гр ко ка то ли ка, је дан про те стант ауг сбур шке кон фе си је, 33 про те -
стан та ре фор ми сте, 41 је вреј ске ве ре и два оста лих ве ра; 4.921 го во ри ло је срп ским или
хр ват ским као ма тер њим је зи ком, два сло ве нач ким, је дан че шким, 682 ма ђар ским, 453
не мач ким, два ру мун ским и 27 оста лим је зи ци ма.29

У Да љу је по по пи су из 1931. го ди не би ло 5.922 жи те ља, а 1938. тај број је пао
на 5.574. У вре ме НДХ мно го су стра да ли и даљ ски Ср би и њи хо ва цр ква30, ко ју су уста -
ше ру ши ле на ини ци ја ти ву и под не по сред ним ру ко вод ством уста шког сто жер ни ка Јо -
си па Аста ло ша, ри мо ка то лич ког жуп ни ка даљ ског31. Ни су би ли по ште ђе ни ни даљ ски
Је вре ји ни Ци га ни. Ни је пре жи вео ни је дан члан даљ ске је вреј ске за јед ни це, та ко да по -
сле ра та ни је имао ко да бри не ни о њи хо вом гро бљу; оно је шезде се тих го ди на бри гом
осеч ке Је вреј ске оп шти не ком плет но пре не то у Осек32. Ни је остао ни ко жив ни из даљ -
ског ци ган ског на се ља Ру пе. На спо ме ни ку жр тва ма уста шког те ро ра у Да љу на ла зи се
ви ше од 300 име на.

Го ди не 1971. у Да љу је жи ве ло 6.303, а 1981. 6.023 ста нов ни ка, од че га су, пре -
ма по пи су, 2.810 би ли Ср би, 1.777 Хр ва ти, 942 Ју го сло ве ни, 15 Цр но гор ци, шест Сло -
вен ци, пет Ма ке дон ци и три му сли ма ни. 
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28 Mirko Korenčić, Naselja i stanovništvo SR Hrvatske 1857–1971, JAZU, Zagreb, 1980. 
29 Popis žiteljstva od 31. XII 1910. u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. Demografske prilike i

zgrade za stanovanje, Kr. zemaljski statistički ured u Zagrebu, Zagreb, 1914. 
30 У Да љу по сто је три пра во слав не цр кве: храм Св. Ди ми три ја у цен тру, ка пе ла у окви ру

Па три јар шиј ског дво ра и цр ква у Даљ пла ни ни. Цр ква Св. Ди ми три ја нај пре је про гла ше на за ри -
мо ка то лич ку, а по том је без у спе шно по ку ша но ње но ру ше ње; цр ква на Во ди ци у Даљ пла ни ни
сру ше на је до те ме ља 1941. На те ме љи ма ста ре по диг ну та је но ва цр ква 1946–48. 

31 Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera, Zagreb, 1946,
стр. 133.  

32 Ви ди: Ruth Ellen Gruber, Jewish Heritage Travel: A Guide to East-Central Europe, John
Wiley & Sons, New York, 1992. Та ко ђе: http://www.jewishgen.org/cemetery/e-europe/yugoslavia.html

Патријаршијски двор



Из да вач ка де лат ност у Да љу би ла је спо ра дич на. У
пр вој по ло ви ни 20. ве ка за бе ле же но је (ре ла тив но крат ко -
трај но) из ла же ње јед ног не дељ ни ка и јед ног ме сеч ни ка33.
Реч је о На род ном при ја те љу и Пре о бра же њу. 

На род ни при ја тељ, као ор ган Срп ске на род не ра -
ди кал не стран ке, из ла зио је („су бо том у ве че на це лом та -
ба ку“) од 6. (19) но вем бра до 15. (28) де цем бра 1907. Вла -
сник ли ста био је Сте ван Бе нин34, од го вор ни уред ник Јо -
ца Исаило вић, а ис пред СНРС сто ји Ђо ка Оцић, пред сед -
ник од бо ра стран ке у Да љу35. 

У књи зи Ву ка Дра го ви ћа36 да ти су сле де ћи по да ци
о ме сеч ни ку Пре о бра же ње: Ме сеч ни лист за ши ре ње
вер ске и пра во слав не све сти, Је дан пут ме сеч но, ћир.,
Вла сник: Пра во слав на хри шћан ска за јед ни ца, Брат ство
Св. Пре о бра же ња Хри сто вог у Да љу. Ли то гра фи сан.
Уред. и одг. уред. Ди ми три је Ор сић. Год. I – 1934. (До год.
II бр. 1 лист се звао „Ли стић“, а од та да „П.“). 

У Да љу је два да је ра ни је за бе ле же но пу бли ко ва ње
књи га. Из у зе так су ра зни са ми зда ти као што је, на при мер, по е ма Жар ка По по ви ћа, ли -
ци та ра37. Го ди не 1975. У Да љу је об ја вље на по ме ну та књи га Ду ша на Јан ко ви ћа о даљ ском
ва тро га сном дру штву (фу сно та 26). У но ви је вре ме агил ни про то на ме сник Алек сан дар
Ђу ра но вић об ја вио је две књи ге: по ред на ве де не мо но гра фи је о даљ ској па ро хи ји 2007.
(фу сно та 9), он је пу бли ко вао и: Ар хи је реј ске ми тре: на ста нак, из ра да и фо то гра фи је
ми три, Даљ, 2008. Мла ди пе сник (р. 1987) Ср ђан Ор сић штам пао је збир ку пе са ма Ме -
се чар у Да љу 2008. го ди не. 

Даљ је ду го био ад ми ни стра тив ни (оп штин ски и сре ски) цен тар. Даљ ска оп шти на
(ко ја је обу хва та ла Ер дут, Аљ маш, Бијело Бр до и Сар ваш) уки ну та је 1962. го ди не. По сле
три де сет го ди на об но вље на је, да би по том по но во би ла уки ну та. Да нас је Даљ цр кве но -
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33 По кре та ње Даљ ског ли ста шест де се тих го ди на ве за но је за име на став ни ка Ан ту на Му -
жи ни ћа. Од 1. де цем бра 2005. из ла зе Даљ ске но во сти, ин фор ма тив ни лист Оп шти не; до сад је иза -
шло пре ко 30 бро је ва. У ок то бру 2003. го ди не по ја вио се Ло гос, ме то дич ко-ди дак тич ки ча со пис
за ве ро у чи те ље пра во слав не ве ро на у ке; до сад су штам па на три бро ја. Ча со пис Срп ске пра во слав -
не Цр кве не оп шти не за пр ву и дру гу па ро хи ју даљ ску Епар хи је осеч ко пољ ске и ба рањ ске Срп -
ске пра во слав не цр кве Даљс ки ли стић пр ви пут се по ја вио у ју лу 2006; до сад је иза шло пет бро -
је ва, а у штам пи је број 6. Пре о бра же ње, ча со пис Епар хи је осеч ко пољ ске и ба рањ ске (чи је је се -
ди ште у Да љу) из ла зи од 2003. го ди не; до сад је иза шло 14 бро је ва. 

34 Ви де ти фу сно ту 22. 
35 Пре ма ис тра жи ва њи ма Бо ри во ја Ча ли ћа иза шло је се дам бро је ва тог не дељ ни ка то ком

1907. У књи зи Ми ли це Ки сић и Бран ке Бу ла то вић, Срп ска штам па 1768–1995. Исто риј ско-би -
бли о граф ски пре глед, Ме ди ја цен тар, Бе о град, 1996, на стр. 164. сто ји: 

НА РОД НИ ПРИ ЈА ТЕЉ, Ор ган Срп ске на род не ра ди кал не стран ке, Год. 1 (1907) год. 2
(1908), Даљ, 1907–1908 – 47 cm. Је дан пут не дељ но. Јед но вре ме из ла зио у Оси је ку. 

36 Вук Дра го вић, Срп ска штам па из ме ђу два ра та, I, Осно ва за би бли о гра фи ју срп ске пе -
ри о ди ке 1915–1945, Бе о град, 1956, стр. 222 и 233. 

37 Жар ко По по вић, Те ста мент Кра ља Пе тра Пр вог Осло бо ди о ца и смрт Бла же но по чив -
ше га Ви те шког Кра ља Алек сан дра Пр вог Ује ди ни те ља, Даљ, 1934 (?)

Владика осечкопољски и
барањски Лукијан (Владулов)



ад ми ни стра тив но сре ди ште. До пре oсам на ест го ди на Даљ је пот па дао под Срем ску епар -
хи ју Срп ске пра во слав не цр кве. Од лу ком Си но да СПЦ 1991. го ди не об но вље на је епар хи -
ја Осеч ко пољ ска и ба рањ ска са се ди штем у Да љу. Но ви вла ди ка по стао је Лу ки јан (Вла -
ду лов), до тад ар хи ман дрит ма на сти ра Бо ђа ни. Ње га је па три јарх срп ски г. Па вле 14. ју ла
1991. у Срем ским Кар лов ци ма ру ко по ло жио, а 18. ав гу ста 1991. у Да љу „усто ли чио“.
(Видети: Душан Колунџић, Први шематизам Епархије осечкопољске и барањске, Епархија
осечкопољска и барањска у Даљу & Службени гласник, Даљ – Београд, 2009.)

Во ди ца – на род ни је на зив за ма на стир Ус пе ња пре све те бо го ро ди це у Даљ Пла -
ни ни. Ма на стир чи не цр ква, ол тар укле сан у бр до и чар дак (ко нак). Ма на стир је ус по -
ста вио па три јарх срп ски Ар се ни је IV Јо ва но вић Ша ка бен та (1725–1748). Ста ра цр ква
у ба рок ном сти лу у бли зи ни из во ра ле ко ви те во де по диг ну та је 1758. го ди не за у зи ма -
њем и ма те ри јал ним уче шћем енер гич ног ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа (1749–1768).
Из град њом убр зо по ста је се ди ште ка те дре епи ско па осеч ко пољ ских и ба рањ ских. Ико -
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Зграда Општине

Црква Ус пе ња пре све те бо го ро ди це у Даљ Пла ни ни Непознати аутор
Павле Ненадовић, митрополит

карловачки (1699–1768)

Споменик жртвама
усташког терора



но стас цр кве из ра ђен је 1760. го ди не, рад Ди ми три ја Ба че ви ћа. Го ди не 1896. цр ква је де -
таљ но об но вље на о тро шку па три јар ха Ге ор ги ја Бран ко ви ћа (1890–1907). Ма на стир ска
цр ква у пот пу но сти је сру ше на 1941. го ди не и пред ста вља пр ви објект Срп ске пра во -
слав не цр кве сру шен у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској. Том при ли ком де ло ви ико но ста -
са трај но су из гу бље ни. Но ва цр ква из гра ђе на је у пе ри о ду од 1946. до 1948. го ди не у
срп ско-ви зан тиј ском сти лу по угле ду на скром ни је бо го мо ље ра шке стил ске шко ле. У
крип ти цр кве са хра ње ни су по смрт ни оста ци бо ра ца осло бо ди лач ких ра то ва и бор ци
(пи ло ти) Цр ве не ар ми је. Цр ква је то ком 2006. и 2007. го ди не об но вље на сред стви ма
Вла де Ре пу бли ке Ср би је. Чар дак је по ди гао па три јарх Јо сиф Ра ја чић (1848–1861) сре -
ди ном 19. ве ка. У чар да ку из ви ре пит ка во да ко јој на род при пи су је ле ко ви та свој ства.
Из вор је вр ло стар – кра си га ба ре љеф из вре ме на Ри мља на. Ма на стир Во ди ца (До бра
Во да) ва жно је хо до ча снич ко ме сто. Ра ни је је био жен ски, а са да је му шки ма на стир. 

То ком ве ко ва Даљ је дао низ лич но сти ра зно вр сних про фе си ја (про свет них
рад ни ка, све ште них ли ца, сли ка ра и књи жев ни ка, на уч ни ка и фи ло со фа, глу ма ца, ле -
ка ра, по ли ти ча ра, при вред ни ка...), раз ли чи тих тем пе ра ме на та и ка рак те ра, раз -
новрсних жи вот них фи ло со фи ја, по ли тич ких ори јен та ци ја ши ро ког спек тра,... Те
лич но сти су за со бом оста ви ле раз ли чит траг: њи хо ва уло га је не кад са мо ло кал на или
за ви чај на, че сто до се же на ци о нал не окви ре, а јед но име – Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа –
свет ског је зна ча ја. 
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Даљ планина

Извор Добра Вода, римски барељеф Водица: Преображење, 1945.

Пударина у Даљ планини



По ред већ по ме ну тих Гли го ри ја Је зди ми ро ви ћа, Јо ва на Иса и ло ви ћа мла ђег, у Да -
љу су се ро ди ли и од ра сли: Па вле Бо јић38, Про ко пи је Ми ла ди но вић39, Не стор Оп шић40,
Мла ден (Ми рон) Ср бља но вић41, др Ђор ђе Па ни шић42, хи рург, Ге ор ги је Бо роц ки43 („Ми -
чу рин“), астро ном, из у ми тељ по љо при вред них алат ки и тво рац но вих биљ них сор ти ... 

Овом при ли ком не што ви ше, иа ко украт ко, о сле де ћим „од лич ним“ Даљ ци ма: 
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38 Па вле Бо јић, па рох. Даљ, 1805 – Бе ло Бр до, 28. фе бру а ра 1892. Бо го слов ске на у ке за вр -
шио је у вре ме ми тро по ло та Стра ти ми ро ви ћа. У Да љу је 1848. ру ко по ло жен за ђа ко на, а од ми -
тро по ли та Стан ко ви ћа 1851. за све ште ни ка. На кон то га је по ста вљен за ад ми ни стра то ра у ер дут -
ској (цр кве ној) оп шти ни. Убр зо је пре ме штен у Ву ко вар, па у Мо ро вић. Из Мо ро ви ћа је по ста -
вљен за стал ног па ро ха Бе лог Бр да. Вешт у пе ва њу и оба вља њу вер ских об ре да, сва где је био во -
љен. За ње го ву све ште нич ку са ве сност од ли ко вао га је па три јарх Гер ман Ан ђе лић цр ве ним
по ја сом. (Јо ван Ра дој чић, Ср би: Срп ска Кра ји на, Дал ма ци ја, Сла во ни ја, Хр ват ска. Би о граф ски
лек си кон, Бе о град, 1994, стр. 73–74)

39 „Про ко пи је Ми ла ди но вић, про свет ни до бро твор и па рох. Даљ, 1816 – Бо бо та, 4. ја ну а -
ра 1894. Гим на зи ју и бо го сло ви ју је свр шио у Срем ским Кар лов ци ма, а фи ло со фи ју у Се ге ди ну.
Шест го ди на као ђа кон, учи те ље вао је у Да љу, а од 1850. био је све ште ник у Бо бо ти. Ма ти ци срп -
ској у Но вом Са ду оста вио је 20.000 К, за сти пен ди је гим на зи сти ма и ме ди ци на ри ма Ср би ма из
Сла во ни је и Хр ват ске. Био је и до бар ху мо ри ста. У усме ној ли те ра ту ри ње го ве око ли не по зна те
су и це ње не би ле ‘поп-Про ки не’ при по вет ке“. (Јо ван Ра дој чић, Ср би, ... , стр. 366, а на осно ву: Ми -
лан Ђ. Ми ли ће вић, До да так По ме ни ку из 1888. и Ста но је ви ће ве На род не ен ци кло пе ди је, књ. II)

40 Не стор Оп шић, игу ман ма на сти ра Бе ше но во. Даљ, 1. де цем бра 1859 – ? „За мо на шен је
у ма на сти ру Ја ску 6. мар та 1882. а про из ве ден за игу ма на 25. ма ја 1905.“ (Јо ван Ра дој чић, Ср би,
... , стр. 410, а из: Бо шко Стри ка, Фру шко гор ски ма на сти ри, За греб, 1927)

41 Ка лу ђер и ко ми та (познат под на дим ком „Поп че Ко мит че“) – о чи јој су се хра бро сти,
ко ју је по ка зао као до бро во љац у Пр вом свет ском ра ту, пе ва ле пе сме и за ко ју је од ли ко ван ор де -
ном Ка ра ђорђеве зве зде. Ро ђен у Да љу 19. ав гу ста 1894. од си ро ма шних ро ди те ља Да ни ла и Со -
фи је. Уби ле су га уста ше, после звер ског му че ња, 1941. го ди не. (То ми слав С. Вла хо вић, Ви те зо -
ви Ка ра ђор ђе ве зве зде с ма че ви ма, 3. изд., Бе о град, 1990, стр. 200). Ви ди и: Мла ден Ми рон Д. Ср -
бља но вић – „Поп че Ко ми та“, у: На род ни илу стро ва ни ка лен дар за про сту 1922. ко ја има 365 да -
на, Срп ска штам па ри ја д. д. у Оси је ку, стр. 33–41.  

42 Ро ђен у Да љу 29. апри ла 1910, Ме ди цин ски фа кул тет за вр шио 1936. у Бе чу и Бе о гра ду.
Спе ци ја ли за ци ја у Но вом Са ду и Бе о гра ду, на уса вр ша ва њу био у Бе чу, Мин хе ну, Хај дел бер гу и
Па ри зу. При ма риј ус, био на чел ник хи рур шке слу жбе Ме ди цин ског цен тра у Срем ској Ми тро ви -
ци; да нас жи ви у Бе о гра ду. Об ја вио 30 на уч них и струч них ра до ва из обла сти тра у ма то ло ги је, кан -
це ро ло ги је и жуч них пу те ва. О ње му оп шир ни је у: Ма ри на Па ни шић-Ше ке љић, Прим. др Ђор ђе
Па ни шић, у: Ра до је Б. Чо ло вић, Хро ни ка хи рур ги је у Ср би ји, Про све та, Бе о град, 2002, стр. 612–13. 

43 Ви ди стр. 415. до 420. у овом Збор ни ку. 

Одредница Даљ у Мајеровом лексикону:
Dalj, Markt im slawon. Komitat Vercze, an der Donau, Knotenpunkt der
Bahnen nach Szegedin, Essek und Brod, mit (1881) 7461 Einw., Pferde-
und Schweinezucht, Fischerei, Landwirtschaft und Produktenhandel.

Meyers Konversationslexikon, Verlag des Bibliographisches Institut,
Leipzig und Wien, Vierte Auflage, 1885/1892, 4. Band: China-Distanz. Стр. 424.

Даљ, тр го ви ште у сла вон ској жу па ни ји Ви ро ви ти ца, на Ду на ву, чво ри ште же ле зни ца ко -
је во де ка Се ге ди ну, Осе ку и (Славонском) Бро ду, са (1881) 7461 ста нов ни ком, уз гој сви ња и ко -
ња, ри бар ство, ра тар ство и тр го ви на (по љо при вред ним) про из во дима.



Ди ми три је Иса и ло вић (Даљ, 26. ок то бра 1783 – Бе о град, 29. ма ја 1853), пи сац,
лек си ко граф, осни вач, упра ви тељ и про фе сор Ви со ке шко ле, уред ник Но ви на срб ских
и глав ни ин спек тор шко ла у Кне же ви ни Ср би ји. Био је је дан од нај о бра зо ва ни јих про -
фе со ра и нај зна ме ни ти јих про свет них рад ни ка пр ве по ло ви не 19. ве ка. Отац Јо ван,
управ ник па три јар шиј ских до ба ра у Да љу, ба вио се и жи во пи сом. Основ ну шко лу је по -
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Светислав Вуковић, Групни портрет првих чланова Друштва српске словесности, Галерија
САНУ. Димитрије Исаиловић седи други слева. 28. септембра 1841. Јован Стерија Поповић и

Атанасије Николић, професори Лицеја, поднели су министру просвете предлог Устава,
Устројенија и печата Србске наука Академије. 10. октобра 1841. у Совету је прихваћено све

што је предложено, само је препоручено да се одустане од назива Србска наука Академија и да
се назове Дружство Србске Словесности. Кнез Михаило је 11. новембра 1841. у облику уредбе

издао Устав (Статут) и Устројеније (Пословник) ДСС. У Уставу су јасно дефинисани задаци
Друштва: „распрострањавање наука на српском језику и образовање и усавршавање језика“. 27.
маја 1842. кнез Михаило је указом именовао прве редовне чланове ДСС. Били су то: Димитрије

Исаиловић, врховни надзиратељ школа, Стефан Марковић, члан Совета, подполковник и
каваљер, Јован Стејић, главни секретар Совета, Димитрије Тирол, прави члан Одеског

обштества историје и древности, Сима Милутиновић, србски списатељ и стихотворац, Јован
Стерија Поповић, професор природног права, Атанасије Николић, професор математике и

Исидор Стојановић, професор всемирне историје



ха ђао у род ном ме сту и Ве ли ком Беч ке ре ку, гим на зи ју је за вр шио у Срем ским Кар лов -
ци ма, а фи ло соф ски фа кул тет у Пе шти. Про фе сор гим на зи је у Кар лов ци ма (1803–18),
Учи тељ ске шко ле у Сен тан дре ји од 1813. до 1816. ка да се за јед но том шко лом пре ме -
стио у Сом бор, где је жи вео до 1830. го ди не. На по зив Ву ка Ка ра џи ћа и кне за Ми ло ша
Обре но ви ћа 1830. пре ла зи у Ср би ју. Од 1830. до 1833. био је осни вач, управ ник и про -
фе сор Ви ше шко ле (ка сни је Пр ве бе о град ске гим на зи је), у Бе о гра ду, ко ја је ка сни је пре -
шла у Кра гу је вац под на зи вом Ви со ка шко ла (од 1834/35 гим на зи ја). Од 1833. до 1838.
он је у Др жав ној штам па ри ји ко рек тор, цен зор и уред ник зва нич них Срб ских но ви на, де -
ло во ђа (1838), па на чел ник Ми ни стар ства про све те (1839), по том глав ни се кре тар Др -
жав ног са ве та (1840), вр хов ни ин спек тор свих шко ла у Ср би ји (1841–42) и по но во (по
од ла ску Јо ва на Сте ри је По по ви ћа) на чел ник Ми ни стар ства про све те (1848–53). Од
1842. до 1848. ба вио се пре те жно лек си ко граф ским по слом. Знао је ла тин ски, ма ђар ски,
фран цу ски и не мач ки. Са ра ђи вао је у Ура ни ји, Ле то пи су Ма ти це срп ске, Гла сни ку
Дру штва срп ске сло ве сно сти. Ње го ву Исто ри ју тр го ви не пре вео је 1824. на но во грч -
ки Ка кин ски. Ту обим ну књи гу на пи сао је Иса и ло вић у скла ду с ка ме ра ли стич ком те -
о ри јом. Твр дио је да је тр го ви на пра ви те мељ гра ђан ског дру штва, истин ски те мељ сло -
бо де, узрок чо ве ко ве при ље жно сти и бла го ста ња, да под сти че раз вој по љо при вре де и
за на та и омо гу ћу је при лив нов ца у зе мљу.

Ка да је у Бе о гра ду 1842. го ди не осно ва но Дру штво срп ске сло ве сно сти, ме ђу пр -
вим ње го вим чла но ви ма био је и Иса и ло вић; он је иза бран за пот пред сед ни ка Дру штва.
Ја ков Жи ва но вић по све тио му је пе сму Над гроб но сло во Ди ми три ју Иса и ло ви ћу (Бе о -
град, 1853). Ан дра Га ври ло вић44 на кра ју при ка за Иса и ло ви ће вог жи во та и ра да ци ти -
ра Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа ко ји опи су је Иса и ло ви ћев из глед и ње го во по на ша ње: „Иса -
и ло вић је био ра стом ви сок, ли ком цр но ма њаст, по гле дом благ, бе се дом ја сан, тих, оп -
хо ђе њем че дан, услу жан; пам ће ње му је би ло нео бич но, ру ко пис чи так, мар љив, а слог
из ме рен, раз го ве тан, од ре ђен... .“45

Иса и ло вић је на пи сао: Пред ло же ни ја пе да го ги је или на у ке дет ство во спи та ни -
ја, Бу дим, 1814, Пред ло же ни ја ис то рие праг ма ти че ске Кра љев ства Угар ског, Бу дим,
1814, Freundbezeigung der Serben, Wlachen und Griechen am frohen Namensfeste Seiner
Hochwohlgeborn des Herrn Urosch Stephan Nestorovits, Ofen (Пе шта), 1815, Ис то риа тр -
го ви не от по чет ка све та до на ши вре ме на, Бу дим, 1816, Бла го род ном Го спо ди ну Са ви
До бри чу на 10-и ма ја 1821, Но ви не. Про ба Срб ски Но ви на, Бе о град, 1832, Спо ме ник све -
оп ште ра до сти, Бе о град 1833, Не мач ки бу квар с пре во дом срб ским, Бе о град, 1838,
Фран цу ско-срб ски реч ник, Бе о град, 1846, 1864, Фран цу ско-срб ски реч ник, Бе о град,
1846, Ла тин ско-срб ски реч ник I–II, Бе о град, 1850, Ла тин ска гра ма ти ка, Бе о град, 1851. 

Урош Ми лан ко вић (Даљ, 1800 – Беч, 1849), пу бли цист, есе јист и пр ви срп ски
фи ло соф но вог вре ме на46. 

Јо ван Коц кар (Даљ, 1877– Но ви Сад, 24. мај 1923), прав ник, еко но мист, пу бли -
цист  и на род ни по сла ник. Основ ну шко лу за вр шио је у Да љу а гим на зи ју у Оси је ку.
Прав не на у ке за вр шио је у За гре бу и Бе чу као сти пен ди ста гра да Оси је ка. Ме ђу ака дем -
ском омла ди ном у За гре бу и Бе чу играо вид ну уло гу те је би ран за тај ни ка ака дем ског
пот пор ног дру штва у За гре бу и Бе чу. По сле свр ше них прав них сту ди ја, по све тио се суд -
ској стру ци; 1903. го ди не име но ван за при ста ва у Вин ков ци ма. По сле не пу не две го ди -
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44 Зна ме ни ти Ср би 19. ве ка. Го ди на III, За греб, 1904, стр. 66–67. 
45 Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, По ме ник зна ме ни тих љу ди у срп ског на ро да, Бе о град, 1888, стр. 186. 
46 Ви ди стр. 447. до 464. овог Збор ни ка. 



не су дијс ке прак се, на пу стио суд и по све тио
се адво ка ту ри. Го ди не 1904. про мо ви сан је
за док то ра пра ва, а го ди не 1906. до био је
пра во адво ка ту ре у Оси је ку. Од то га до ба
ак тив но уче ству је у по ли ти ци као при пад -
ник Срп ске на род не ра ди кал не стран ке, ко -
ја га је два пу та кан ди до ва ла за хр ват ско-
сла вон ски са бор за срез даљ ски. За вре ме I
свет ског ра та, де нун ци ран је као па три от,
за тво рен је, те је мо рао да од слу жи две и по
го ди не у ма ђар ском пу ку у Епер је шу, као
оби чан ре дов. При ли ком сло ма Ау стро у гар -

ске мо нар хи је, ула зи у На род но ве ће у Оси је ку, те је у том свој ству с још тро ји цом иза -
сла ни ка, по чет ком но вем бра, по слат пред срп ску вој ску, ко ју су сре ли у Бо га ти ћу, на пу -
ту за Ша бац и Ва ље во. Чим су се по ли тич ке при ли ке у но во о сло бо ђе ним кра је ви ма сре -
ди ле, сту па као и све при ста ли це Срп ске на род не стран ке, у На род ну ра ди кал ну стран -
ку у Ср би ји, ко јој су на че лу Ни ко ла Па шић и Сто јан Про тић. Би ран за пред сед ни ка
ме сне стра нач ке ор га ни за ци је у Оси је ку и окру жне ор га ни за ци је за жу па ни ју ви ро ви -
тич ку. На из бо ри ма за Кон сти ту ан ту, би ран за на род ног по сла ни ка На род не ра ди кал не
стран ке за исту жу па ни ју. У Оси је ку је ра дио не са мо на по ли тич ком, већ игра вид ну
уло гу и на при вред ном и про свет ном по љу. Го ди не 1910. осно вао је Срп ску ра тар ску за -
на тлиј ску ште ди о ни цу д. д. у Оси је ку, те је глав ни по кре тач осни ва ња Срп ске цен трал -
не бан ке д. д. у Оси је ку. Био је пред сед ник осјеч ког Ша хов ског клу ба. Ка да је Срп ски
со ко у Оси је ку по сле сло ма Ау стро у гар ске вас кр сао, би ра Коц ка ра за сво га ста ре ши ну,
а Срп ска цр кве на оп шти на би ра га у исто
до ба за пред сед ни ка. Го ди не 1920. ула зи с
још 11 ра ди ка ла као нај ја чом гру пом у
град ско за ступ ство у Оси је ку, а 28. но вем -
бра исте го ди не, иза бран је у ви ро ви тич -
ком окру гу за на род ног по сла ни ка у Уста -
во твор ној скуп шти ни. Ау тор је број них но -
вин ских чла на ка и књи жи це Со ци јал но-
еко ном ни про блем (Срп ска штам па ри ја у
Оси је ку, 1921) у ко ме сле ди „Ге зе лов пра -
вац“. За јед но с Па јом Ста ни ши ћем и
Јованом Георгевићем из Винковаца по кре -
нуо је „Фи зи о кра тску библиотеку“ у ко јој
су по пу ла ри са не иде је Сил ви ја Ге зе ла и
раз ма тра не мо гућ но сти њи хо ве при ме не у
ре ша ва њу еко ном ских и со ци јал них про -
бле ма у та да шњој Ју го сла ви ји. 

Ви кен ти је (Василије) Ву јић (Даљ,
29. ја ну а ра 1874 – То по ла, 18. ав гу ста
1939), епи скоп, рек тор Кар ло вач ке бо го -
сло ви је. Ди пло ми рао на Пра во слав ном бо -
го слов ском фа кул те ту, са сте пе ном док то -
ра бо го сло вља, у Чер но ви ца ма. До из бо ра
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Јован Коцкар (у средини)

Светислав Вуковић, Викентије Вујић, 1937.



за епи ско па био је под бе ле жник Ар хи ди је це зал не кон зи сто ри је и ар хи је реј ски за ме ник
па три јар ха Вар на ве До жи ћа. За ви кар ног епи ско па мо ра вич ког иза бран је 8. ок то бра
1932. Хи ро то ни сан је за епи ско па 20. но вем бра исте го ди не у бе о град ској Са бор ној цр -
кви. Као епи скоп ви кар пре да вао цр кве но пра во на Бо го слов ском фа кул те ту, а 1936. иза -
бран за епи ско па ба нат ског. Спа дао у ред нај о бра зо ва ни јих ар хи је ре ја СПЦ. Од лич но је
био вер зи ран у исто ри ји, пра ву, пе да го ги ји и ка ти хе ти ци ... Са хра њен у вр шач кој Са бор -
ној цр кви47. По се до вао је јед ну од нај ве ћих при ват них би бли о те ка ко ју су 1941. го ди не
хи тле ров ци од не ли у Не мач ку.

Ми лутин Ми лан ко вић (Даљ, 28. ма ја 1879 – Бе о град, 12. де цем бра 1958), ма -
те ма ти чар, астро ном и ге о фи зи чар. Огро ман је број чла на ка, књи га и збор ни ка об ја вље -
них на срп ском – и још ви ше на стра ним је зи ци ма – ко ји се баве раз ли чи тим аспек ти -
ма Ми лан ко ви ће вог де ла, та ко да не по сто ји по тре ба да се и ов де би ло шта ви ше о Ми -
лу ти ну Ми лан ко ви ћу и ње го вом ра ду по ме не48. 

Бог дан Ми ланковић (Даљ, 12. ја ну а ра 1885 – 10. ју ла Са ра је во, 1966); му зи -
чар, му зи ко лог и ро ма нист49. 

Сто јан Де дић (Даљ, 21. но вем бра 1888 – Бе о град, 6. ок то бра 1959), осни вач ра -
ди о ло ги је на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ње гов уче ник др Ма -
га ра ше вић50 у не кро ло гу проф. Де ди ћу, из ме ђу оста лог, на пи сао је: 

„По ре клом из учи тељ ске по ро ди це51, Де дић се ро -
дио у Да љу, где је за вр шио основ ну шко лу. Гим на зи ју је
учио у Но вом Са ду 1899–1907, а по сле ма ту ре упи сао се на
Беч ки ме ди цин ски фа кул тет 1907/1914. По сле I свет ског
ра та био је се кун дар ни ле кар и аси стент Др жав не бол ни це
у Са ра је ву, ода кле је пре шао у Бе о град 6. ок то бра 1924. за
аси стен та Ин тер не про пе дев тич ке кли ни ке (да нас Ин тер -
на Б). Уско ро је оти шао у Беч на уса вр ша ва ње из ренд ге но -
ло ги је код проф. Хол цкнех та, по сле че га је ру ко во дио ренд -
ген ским ка би не том кли ни ке. У то ку аси стен ту ре пу бли ко -
вао је зна тан број на уч них ра до ва у до ма ћим и не мач ким
ча со пи си ма. Због сво је струч но сти иза бран је 1940. за пр -
вог до цен та Кли нич ке ренд ге но ло ги је на Ме ди цин ском
фа кул те ту, а 1950. би ва уна пре ђен за пр вог про фе со ра. 
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47 Срп ска пра во слав на цр ква 1920–1970. Спо ме ни ца, Бе о град, 1971, стр. 497. О В. Ву ји ћу
ви де ти и: Јо ван Ко зо ба рић, Срп ска пра во слав на па ро хи ја у Да љу..., стр. 45, а не што по дроб ни је
у: Са ва (Ву ко вић), епи скоп шу ма диј ски, Срп ски је рар си од де ве тог до два де се тог ве ка, Бе о град-
Под го ри ца-Кра гу је вац, 1996, стр. 76–77. 

48 Ле пу би о гра фи ју Ми лан ко ви ћа – за ши ре чи та лач ке кру го ве – на пи сао је ака де мик Ни -
ко ла Пан тић: Ми лу тин Ми лан ко вић. Илу стро ва на би о гра фи ја, Ва јат, Бе о град, 1998, а не дав но је
об ја вље на ре пре зен та тив на  мо но гра фи ја Алек сан дра Пе тро ви ћа Ци клу си и за пи си. Opus solis Ми -
лу ти на Ми лан ко ви ћа, СА НУ, Бе о град, 2009. Бе о град ски За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства из -
дао је 1997. и 1998. го ди не Ми лан ко ви ће ва Иза бра на де ла у осам то мо ва. 

49 Ви ди стр. 337 до 338 овог Збор ни ка.
50 Др Ми ле та Ма га ра ше вић, Проф. др Сто јан Де дић, Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар -

ство, св. 12, 1960, стр. 1184–85. 
51 Ње гов отац био је Спа со је Де дић, рав на ју ћи учи тељ даљ ске основ не шко ле „Ге ор ги је

Бран ко вић“ (ви ди фу сно ту 21). 

Стојан Дедић



Кад је 1946. осно ван Ин сти тут кли нич ке ренд ге но ло ги је и ра ди о ло ги је, Ме ди -
цин ски фа кул тет име но вао га је за пр вог управ ни ка. Ота да све сво је сна ге по све ћу је раз -
во ју и ор га ни за ци ји ра ди о ло ги је ка ко у на ста ви, та ко и у бор би про тив ра ка. Чла но ви
Ра ди о ло шког ин сти ту та по што ва ли су га и во ле ли, прем да су се по не кад при бо ја ва ли
ње го ве пра вич не стро го сти. За сту ден те је имао увек пу но раз у ме ва ња и ста рао се да им
што бо ље пре не се зна ња из ра ди о ло ги је. Оту да су они пам ти ли ње го ва пре да ва ња ко -
ји ма је да вао ка рак тер се ми нар ске на ста ве. Ово му је ле жа ло, јер се у ње му огле да ла
син те за кли ни ча ра и ра ди о ло га. 

Проф. Де дић био је чо век ши ро ке кул ту ре. Као ђак про фе со ра но во сад ске гим -
на зи је др Ти хо ми ра Осто ји ћа за во лео је књи жев ност и оп шту исто ри ју с на ци о нал ном.
По ред на пор них ме ди цин ских сту ди ја на ла зио је вре ме на да про у ча ва гра ђу беч ких би -
бли о те ка. Иза озбиљ ног ли ца крио се ве о ма осе ћа јан и до бар чо век. О то ме све до че и
две књи ге при по ве да ка и со ци јал ни ро ман о пред рат ном бур жо а ском дру штву: Де вој ка
без пред ра су да52 (1938), у ко ји ма се огле да кли ни чар, по сма трач и од ли чан пси хо лог. Ње -
го ви на уч ни ра до ви од ли ку ју се ла ким и ја сним сти лом, као и ње го ве књи жев не тво ре -
ви не. 

Као струч њак и прин ци пи је лан чо век ужи вао је не по де ље но по што ва ње сво јих
ко ле га на фа кул те ту и дру гих кул тур них рад ни ка, без об зи ра на бор бе ност ко јом се за -
ла гао за оства ре ње сво јих кон цеп ци ја. Пре ра та био је члан
Књи жев ног од бо ра Ма ти це срп ске, се кре тар Ју го сло вен -
ског кул тур ног клу ба и пред сед ник Удру же ња Вој во ђа на у
Бе о гра ду. 

Го ди не 1957. оти шао у ста ро сну пен зи ју, али ти ме
ни је пре стао ње гов на уч ни рад. Та да се по све ћу је бор би
про тив ра ка и сре ђи ва њу ру ко пи са за дру го из да ње уџ бе ни -
ка Осно ви кли нич ке ренд ге но ло ги је. Пр во из да ње (1952) је
слу жи ло не са мо као сту дент ски уџ бе ник, већ су се њи ме
ко ри сти ли и спе ци ја ли сти из ра ди о ло ги је.“

Ми лан Сти јић, про фе сор, по сла ник, по кре тач ли -
ста. У ње го вој „офи ци јел ној“ би о гра фи ји53 сто ји: „Др Ми -
лан Сти јић ро ђен је 1889. у Да љу. По сле свр ше не гим на зи -
је сту ди рао је фи ло со фи ју на уни вер зи те ти ма у За гре бу и
Бе чу. По по ло же ном док то ра ту по стао је нај пре су плент, а
за тим про фе сор гим на зи је са слу жбом у Осе ку. 

На Су ша ку, где је учио гим на зи ју, био је вр ло ак ти ван ме ђу сред њо школ ци ма. На
за гре бач ком уни вер зи те ту био је ак ти ван члан дру шта ва ‘Бал кан’ и ‘Ње гош’, а као
пред сед ник АПД био је ре пре зент срп ског де ла ака дем ске омла ди не у За гре бу. У то вре -
ме, као и доц ни је, ба вио се но ви нар ством. По кре нуо је Но ву реч ко ја је има ла чи сто ју -
го сло вен ски курс и би ла, углав ном, упе ре на про тив фран ко ва ца. 

Крај [пр вог свет ског] ра та за те као је др Сти ји ћа на Су ша ку, где је слу жио као
про фе сор. Иза бран је за чла на На род ног ве ћа, и бо рио се про ти ву ту ђин ских пре тен -
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52 Станко Кораћ, Српски роман између два светска рата 1918–1941, Нолит, Београд,
1982. стр. 511. Написао је и две збирке приповедака (Снахина удаја, Београд, 1932. и Увек први,
Београд, 1934) под псеудонимом Ст. Д. Дунавац.

53 Би о граф ски лек си кон. На род но прет став ни штво: Се нат, На род на Скуп шти на, Сед -
ма си ла, Бе о град, 1939, стр. 298–99. 

Милан Стијић



зи ја, у ча со ви ма ко ји су би ли вр ло кри тич ни. Због ово га ра да, мо рао је да се скло ни
у Осек, где је, та ко ђе, раз вио пу ну де лат ност. При па дао је б.[ив шој] Са мо стал ној де -
мо крат ској стран ци, и био њен но си лац ли сте у ви ро ви тич ком окру гу. 1927. био је иза -
бран за об ла сног по сла ни ка, 1931. иза бран је за на род ног по сла ни ка пр ви пут, а по -
сла нич ки ман дат за др жао је и на из бо ри ма 1935. Члан је Ју го сло вен ске ра ди кал не за -
јед ни це, на чи јем је про гра му 1938. иза бран за на род ног по сла ни ка тре ћи пут, у сре -
зу ви ро ви тич ком.“

Умро је у Бе о гра ду 10. ма ја 1961. го ди не. 
Ми ли вој Па вло вић (Даљ, 12. сеп тем бра 1888 – Даљ, 1968), учи тељ и управ ник

шко ле. Отац Алек сан дар био је ко вач, а ма ти Ми ли ца до ма ћи ца. Шко ло ва ње је за по чео у Да -
љу, а за вр шио у Осе ку, где је по ха ђао ни же раз ре де гим на зи је и учи тељ ску шко лу. По чео је
да ра ди школ ске 1906/1907. го ди не у но во по диг ну тој згра ди даљ ске шко ле, ко ја је на ред не
го ди не по ста ла пе то ра зред на, има ла пет учи те ља и 250 уче ни ка, а чи ји је управ ник био већ
по ме ну ти Сте ван Бе нин (ви де ти фу сно ту 22). Па вло вић је осам го ди на с успе хом ра дио, а
за тим је као ау стро у гар ски по да ник 1914. мо би ли сан и упу ћен на фронт. По што је био ра -
њен 1916. го ди не упу ћен је на рад у Сла ти ну. Го ди не 1920. вра ћа се у Даљ и ра ди као учи -
тељ у основ ној шко ли, а исто вре ме но ру ко во ди ше грт ском
шко лом. 1931. го ди не по ста вљен је за упра ви те ља Основ не
шко ле II, на ком ме сту је остао до 1940, ка да је пен зи о ни сан. 

Ње гов уче ник (и след бе ник) Ми лан Чор да шић54

ис ти че да је Ми ли вој Па вло вић био од ли чан пе да гог:
„Ње го ва на ста ва је би ла на за вид ној ви си ни. Обра зо ва -
ње и вас пи та ње су за ње га би ле би ле две ком по нен те
јед ног је дин стве ног про це са. Вас пит но је де ло вао сво -
јом це ло куп ном лич но шћу: из гле дом, оде ва њем, по на -
ша њем, го во ром, ра дом ... По себ ну па жњу је по кла њао
уче ни ци ма са ра зним го вор ним не до ста ци ма и ве шти -
ном ло го пе да успе вао да их на у чи нор мал ном го во ру.
Ипак је ње го ва нај ве ћа за слу га што је све уче ни ке ста -
ри јих раз ре да об у ча вао ... га је њу во ћа и по вр ћа ... сви
уче ни ци су мо ра ли на у чи ти ве шти ну ка ле мље ња во ћа.
Школ ско дво ри ште је ли чи ло на узо ран парк ... а же ља Ми ли во ја Па вло ви ћа је би ла
да та кав по ста не цео Даљ. Као упра ви тељ шко ле био је до бар ор га ни за тор ... Но ње -
гов рад се ни је за вр ша вао у шко ли и у школ ској ба шти ... Па вло вић је с на ро дом био
ве зан број ним ни ти ма. Као му зи ка лан чо век и ис ку сан ди ри гент го ди на ма је во дио
пе вач ко дру штво Ли ра ... Ни шта ма њу уло гу ни је имао ни у ме сном ло вач ком дру -
штву... Па вло вић је имао још јед ну нео бич ну па си ју. Ин те ре су ју ћи се за да ле ку исто -
ри ју свог род ног кра ја он је по стао ама тер ар хе о лог и са сво јим уче ни ци ма от крио не -
ко ли ко ар хе о ло шких ло ка ли те та. Ње го ва је за слу га што су по ред Ду на ва и у ис ко пи -
на ма у пре де лу даљ ских ци гла на на ђе ни мно ги дра го це ни ар хе о ло шки екс по на ти55,
ме ђу ко ји ма је био и, већ по ме ну ти, даљ ски идол. ... за хвал ни Даљ ци су му на гро бу
по ди гли леп спо ме ник на ко ме пи ше: Ов де по чи ва на род ни учи тељ Ми ли вој Па вло -
вић. Тај на зив је за и ста за слу жио.“ 
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54 Ми лан Чор да шић, Да ро ви Да ља... , стр. 65–67. 
55 Ти екс по на ти су ушли у Ар хе о ло шку збир ку осно ва ну ка сни је (1981) при даљ ској

Основ ној шко ли. 

Миливој Павловић



Ни ко ла Че пи нац (Даљ, 21. но вем бра 1893 – Бе о град, 8. ја ну а ра 1961), про фе -
сор ма те ма ти ке. Отац му је био Мла ден Че пи нац, даљ ски тр го вац, а ма ти Ми ли ца до -
ма ћи ца. Основ ну шко лу по ха ђао у Да љу, а гим на зи ју за вр шио (1913) у Осе ку. Фи ло -
со фи ју сту ди рао у За гре бу и Бе чу. Сту ди је је за вр шио 1918, а док то ри рао у Бе чу (те -
ма: Фи ло соф ски прин ци пи ма те ма ти ке) 1921. го ди не. По чео да ра ди 29. апри ла
1920. у Осе ку као на ме сни учи тељ. Че ти ри ме се ца ка сни је пре ме штен у ре ал ну гим -
на зи ју у Сла вон ском Бро ду. Чим је, ме ђу тим, у сеп тем бру по че ла на ста ва, Че пи нац
је вра ћен у Оси јек и по ста вљен за су плен та Ве ли ке кра љев ске гим на зи је. Ок то бра
1925. пре ме штен је у му шку гим на зи ју у Оси је ку. Ми ни стар ство про све те га 1938.
пре ме шта у Бе о град и по ста вља за про свет ног ин спек то ра. На тој ду жно сти је остао
до 18. ју ла 1941. ка да је ста вљен на рас по ла га ње оде ље њу за сред ње шко ле, ко је га
је до де ли ло на рад у Пр ву му шку гим на зи ју у Бе о гра ду. По сле 1945. Че пи нац је из -
ве сно вре ме ра дио као про свет ни са вет ник гра да Бе о гра да, а за тим је 1949. го ди не
иза бран за про фе со ра Ви ше пе да го шке шко ле, у ко јој је остао све до од ла ска у пен -
зи ју 1959. го ди не. По во дом ње го ве смр ти, ње гов при ја тељ и ко ле га Иван Бан дић је,
по ред оста лог, на пи сао да је Че пи нац „је дан од на ших нај и стак ну ти јих рад ни ка на по -

љу ма те ма тич ке пе да го ги је“56. 
Пр ви рад Че пи нац је об ја вио 1933. у Осе ку

– обим ну сту ди ју о фи ло со фи ји Ба ру ха де Спи но -
зе. Дру га ње го ва књи га На ста ва вас пи та ња по
си сте му Ма ри је Мон те со ри штам па на је у Бе о -
гра ду 1938. По сле 1945. на пи сао је и об ја вио пре -
ко 50 уџ бе ни ка и при руч ни ка57. По ред ори ги нал -
них ра до ва Че пи нац се ба вио и пре во ђе њем. Ме ђу
ње го вим пре во ди ма на ла зе се Ба ски но ва Ме то ди -
ка ге о ме три је, Вил мцхер сто во Зна че ње сло бод ног
зи дар ства, О вас пи та њу Бер тран да Ра се ла и књи -
га Вик то ра Гур ског Из са вре ме не ма те ма тич ке
на ста ве. 

Бо жи дар Ма сла рић (Даљ, 10. ав гу ста 1895 – За греб, 5. апри ла 1963), по ли тич ки
рад ник. „Про фе сор и пу бли цист; члан КПЈ од 1919. Год. 1922. осу ђен на дви је го ди не ро -
би је, ко ју је из др жао у ка зни о ни ци у Срем ској Ми тро ви ци. По сли је ро би је се кре тар ОК
за Оси јек и члан КП за Хр ват ску и Сла во ни ју. Од 1926. до 1928. уре ђи вао је ли сто ве Ри -
јеч рад ни ка и се ља ка и Organisierte Arbeiter у Оси је ку. Год. 1928 од ла зи у Мо скву, гдје је
на став ник на Ко му ни стич ком уни вер зи те ту на ци о нал них ма њи на до 1934. и ру ко во ди лац
сек ци је Ју го сла ве на на Ле њин ској шко ли. Од 1936. до 1939. су дје лу је у Гра ђан ском ра ту
у Шпа њол ској, гдје је сте као чин ма јо ра ре пу бли кан ске ар ми је. Вра тив ши се у Мо скву, ра -
дио као ре дак тор у Из да вач кој за дру зи ино зем них рад ни ка у СССР. По сли је на па да Хи -
тле ра на СССР ру ко во дио је еми си ја ма за Ју го сла ви ју у ра дио-ста ни ци Мо скве све до по -
врат ка у зе мљу у ок то бру 1944. Од 1948. до 1950. ми ни стар са о бра ћа ја у Вла ди ФНРЈ и
пред сјед ник Са вје та за са о бра ћај ФНРЈ; од 1951. пот пред сјед ник вла де и пот пред сјед ник
ИВ Са бо ра НРХ. Би ран у свим из бо ри ма за нар. по сла ни ка и нар. за ступ ни ка Са бо ра НРХ.
Био је члан ЦК СКЈ и члан ИК ЦК СКХ. На род ни хе рој. М. је низ го ди на су ра ђи вао у ле -
гал ној и иле гал ној пар тиј ској штам пи, пре во дио с фран цу ског, ру ског и ма џар ског и ра -

Даљ: кратка повесница 493

56 Иван Бан дић, Др Ни ко ла Че пи нац, Про свет ни пре глед, Бе о град, 3–4, 1961. 
57 Њи хов спи сак је дат у: Ми лан Чор да шић, Да ро ви Да ља..., стр. 55.

Родна кућа
Божидара Масларића



дио на из да њу при је во да кла си ка марк си зма и у зе -
мљи и у СССР.“58

Јел ка Ву јић, глу ми ца. Ро ђе на је у Да љу 1.
ју на 1910. го ди не од оца Ми ли во ја и мај ке Љу би -
це (ро ђе не Мар ко вић). Гим на зи ју је учи ла у Осе ку,
глу му је сту ди ра ла у Пра гу  1937. Де би то ва ла је на
сце ни На род ног ка за ли шта у Осе ку 1924. Члан је
Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду од
1925. до 1926. У про фе си о нал ни ан га жман у осеч -
ко по зо ри ште при мље на је 1926. У На род но по зо -
ри ште у Бе о гра ду до шла у но вем бру 1940. го ди не,
где је игра ла до пен зи о ни са ња (31. ма ја 1961).
Умр ла је у Бе о гра ду 9. ју ла 2001.

У по чет ку ка ри је ре ту ма чи ла је пре те жно
уло ге лир ских и драм ских ју на ки ња у кла сич ном
ре пер то а ру, а ка сни је се ис та кла у глав ним уло га -
ма опе рет ског ре пер то а ра. Глу ми ла је и у фил му
Че ти ри ки ло ме тра на сат (1958) ре жи се ра Ве ли -
ми ра Сто ја но ви ћа. 

По се до ва ла је од ме ре ну осе ћај ност и убе дљи вост у кла сич ном ре пор то а ру, а и
игра ла је и дру ге по зо ри шне уло ге од ко јих су ва жни је: Го спо ђа Дру гал ска (По љач ка крв
О. Нед ба ла), На ми (Геј ша С. Џон са); Офе ли ја (Ха млет В. Шек спи ра), Еми ли ја  (Оте -
ло В. Шек спи ра), Луј за (Сплет ка и љу бав Ф. Ши -
ле ра, Сле па Бер та (Цвр чак на ог њи шту Ч. Ди кенс
– Р. Су шче вић), Кра љи ца (Ча ша во де Е. Ски ба),
Со фи ја (Ко ла му дро сти дво ја лу до сти А. Остров -
ског), Ка та ри на (За до бро на ро да И. Цан ка ра), Ли -
ди ја (Мам зел Ни туш Ф. Рон же-Ер веа), Гро фи ца
Че пе (Кне ги ња чар да ша И. Кал ма на) и Фрау фон
дер Та у бе (Го спо ђа са сун цо кре том И. Вој но ви ћа).

Ми лан Чор да шић (Даљ, 28. сеп тем бра
1917 – Бе о град, фе бру а ра 2001), про фе сор, пе да -
гог, но ви нар и пу бли цист. Ро ђен у си ро ма шној по -
ро ди ци ко ја је има ла че тво ро де це. Отац Жив ко
био је пру жни рад ник, а мај ка Сми ља до ма ћи ца. У
Да љу за вр шио пет раз ре да основ не шко ле, ни же
раз ре де гим на зи је и Учи тељ ску шко лу по ха ђао у
Сом бо ру, а Фи ло соф ски фа кул тет за вр шио у Бе о -
гра ду. Нај пре је по чео да ра ди као учи тељ на Вла -
си ни. За вре ме Дру гог свет ског ра та је слу жбо вао
у се ли ма рам ског сре за (Мак це, Ра бро во, До ља -
шни ца и Три бро де). По сле ра та био уред ник ли ста
Реч на ро да у По жа рев цу, је дан од уред ни ка ли ста
Но ви да ни у Бе о гра ду, за тим упра ви тељ основ них

Ча слав Оцић494

Јелка Вујић

Интензивна обрада житарица:
патент Георгија Бороцког

58 Оп ћа ен ци кло пе ди ја ЈЛЗ, За греб, 1979, стр. 357–58. Оп шир ни је у: Са во Кр жа вац, Бо жи -
дар Ма сла рић, Рад, Бе о град, 1965. 



шко ла „Вој во да Ми шић’“, „Фи лип Ви шњић“ и „Вељ ко Ду го -
ше вић“ у Бе о гра ду. По ред ра да у шко ли стал но се ба вио пи са -
њем. Био је члан ре дак ци је Про свет ног пре гле да, до пи сник
Тан ју га, Прес сер ви са и Ра дио ста ни це Љу бља на. Са ра ђи вао је
у мно гим ли сто ви ма и ча со пи си ма. Об ја вио је пре ко хи ља ду
чла на ка и ре пор та жа и два де се так књи га59. Осим струч них (као
што су: При пре ма де те та за по ла зак у шко лу, три из да ња:
1956, 1957. и 1959; иста књи га је об ја вље на и на ма ђар ском, ру -
мун ском и сло вач ком је зи ку; Сек су ал но вас пи та ње мла дих,
1972; Вас пи та ње за ху ма не од но се ме ђу по ло ви ма, 1982; Кад
ва ше де те по ђе у шко лу, 1983; Од но си ме ђу по ло ви ма, 1983),
Чор да шић је об ја вио и не ко ли ко књи га ме мо ар ске про зе (Сом -
бор ски смо ми ђа ци, Бе о град, 1977; Даљ ски трип тих: Па но ра -
ме, Љу ди с пе ри фе ри је, Из гна ни ци, два из да ња 1988, Но ви Сад,
Бе о град; Ре кви јем за ма јо ра. Сом бор три де се тих го ди на, Бе о -
град, 2001), за тим књи гу Да ро ви Да ља ре во лу ци ји, на у ци и про -
све ти, (Бе о град, 1988), Би о гра фи ју (Бе о град, 1997), Пе сме (Бе -
о град, 1999) и По е ме (Бе о град, 2000). 

Осим по ме ну тих, Ј. Ј. Штро сма је ра, Ге ор ги ја Бран ко ви ћа (и дру гих па три јар ха
и је рар ха СПЦ60, с об зи ром на то да је у Да љу ре зи ден ци ја срп ских па три јар ха), Даљ је
то ком про те кла два ве ка био до ма ћин и мно гим дру гим зва нич ни ци ма и углед ни ци ма61. 
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59 Ми лан Чор да шић, Би бли о гра фи ја об ја вље них ра до ва 1934–1984, Бе о град, 1984. 
60 Вар на ва До жић, Ни ко лај Ве ли ми ро вић...
61 Та ко Дин ко Да ви дов по ми ње да је За ха ри је Ор фе лин, ро ђен у обли жњем Ву ко ва ру бо -

ра вио на крат ко у Да љу: „У је сен 1757. по шао је [ми тро по лит Па вле] Не на до вић на ду же пу то ва -
ње на ко је је по вео и Ор фе ли на. Свра ти ли су у Хо по во [...]. Из Хо по ва, пре ко Да ља, где су се кра -
ће за др жа ли на ми тро по лиј ском има њу, оти шли су у Беч.“ (Дин ко Да ви дов, Срп ска гра фи ка у 18.
ве ку, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1978, стр. 163, а пре ма: Ти хо мир Осто јић, За ха ри ја Ор фе лин, Бе -

Посета патријарха српског Варнаве (Росића) Даљу, 1931. године

Јован Брчин
Николај Велимировић

(1881-–1956)



Још 1804. године Даљ су
посетила двојица Руса А. И. Тур -
гењев и А. С. Каисаров и у свом пу -
то пису оставили све до че ња о ло кал -
ним свадбеним обичајима и на род -
ним песмама.

Пу ту ју ћи Ду на вом од ње го вог
ушћа до Мо ха ча Даљ је по се тио и о
ње му у свом пу топису оста вио за пис
по зна ти дан ски пи сац бај ки Ан дер сен
(Hans Christian Andersen, 1805–75).

Чести гости Ми лан ко ви ћа у
Да љу били су и ма те ма ти чар Ми ха и -
ло Пе тро вић Алас (1868–1943) и пе -
сник Јо ван Јо ва но вић Змај (1833–
1904). Змај је и ау тор епи та фа Мила -
ну, оцу Милутиновом, на њи хо вој по -
ро дич ној гроб ни ци на даљ ском
гро бљу62. 

У Да љу је у дру гој по ло ви ни
19. ве ка као адво кат бо ра вио српски
књи жев ник Ја ков Игња то вић (1824–
1888), ко ји је ту и на пи сао ве ћи ну
сво јих ро ма на. Он је жи те ље Да ља ове ко ве чио у ро ма ну Чу дан свет:

„Иг њатовић је, са да то по у зда но зна мо, про жи вео у Да љу пет на ест и по го ди на,
од 1863. до 1879. Ви ше не го у ико јем дру гом ме сту, не го у род ној Сен тан дре ји, у Пе шти
или у Но вом Са ду.

У вре ме кад је он у ње му бо ра вио, Даљ је имао не ких шест хиља да жи те ља –
око три и по хиља де Ср ба, пре ко хи ља ду и по Хр ва та, око се дам сто тина Немаца и око
пет сто ти на Маџара. Ста ро сред њо веков но тр го виште, на де сној оба ли Ду на ва, с јед -
не, а доц ни је и на же ле знич кој пру зи, с дру ге стра не, Даљ је за Ср бе у Угар ској имао
по се бан зна чај за то што је у ње му би ло се ди ште ми тро по лиј ског вла сте лин ства, са ста -
вље ног од Да ља, Бо ро ва и Бе лог Бр да, ко је је од 1706. г. при па да ло срп ским ми тро по -
ли ти ма, и што је био лет ња ре зи ден ци ја ми тро по ли та. У том сла вон ском се лу са не -
што тр го ва ца и за на тли ја, обра зо ва ни ји свет чи ни ли су учитељи, све ште ни ци, оп штин -
ски бе леж ник, упра ви тељ и чи нов ни ци спа хи лу ка. Игња то вићево дру штво су чи ни ли
Пе тар Чар но је вић, док је био упра ви тељ вла сте лин ства, поп Ми лош Ра ја чић, ‘ве ли ки
ве се љак, ша љивџија, љу бав ник и ман гуп‘ и образо ва ни по сед ник Не дељ ко вић. Дру -
жио се и са се ља ци ма, на враћао у њи хо ве куће и би вао на њи хо вим се дељ ка ма. Сâм
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о град, 1923, стр. 47–8). У ма ју 1847. у Да љу је (у Па три јар шиј ском дво ру, као гост ми тро по ли та
Јо си фа Ра ја чи ћа) до пу то вав ши ла ђом из Бе о гра да, на пу ту за Осек, где је тре ба ло да по здра ви но -
вог ма ђар ског па ла ти на, бо ра вио ми ни стар и пред сед ник срп ске Вла де Ни ко ла Хри стић (1818–
1911, остао „за пам ћен као ве о ма спо со бан ад ми ни стра тор и лич но по штен чо век кон зер ва тив них
по гле да“), ко ји је то и опи сао у сво јим успо ме на ма (Ни ко ла Хри стић, Ме мо а ри, 1840–1862, Бе о -
град, 2006, у по гла вљу: По се та Осе ку, стр. 111–112).  

62 Ви ди рад Драга Његована у овом Збор ни ку.

А. И. Тургењев

Ханс Кристијан
Андерсен Јован Јовановић Змај
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је че сто пу то вао у Оси јек, Вин ков це,
Но ви Сад, Сом бор и Пе шту, ње га су
посећива ли при ја те љи, уред ници ча со -
пи са из Но вог Са да, Беча и Пе ште, а ра -
ди ку по ви не од ње га од лич них вр ста
грожђа и ви нар ски тр гов ци из Фран цу -
ске и Не мач ке. На јед ног од ње го вих по -
се ти ла ца у ви но гра ду Игња то вић је се -
дам де се тих то ди на, би ло је то по сле
смр ти дру ге же не и је дин ца си на, оста -
вио ути сак ‘ка квог свет ског му дра ца,
ко ји је већ дав но рас кр стио са оста лим

све том, па се по ву као са по ља јав но сти у мир но при ста ни ште
се о ског и ви но гра дар ског живо та, ба већи се у сво јој оса мље но -
сти раз ми шља њем о та шти ни људ ског жи во та и о са вр ше ној
бес ко ри сно сти ва ро шке вр то гла ви це.‘“63

Пу ту ју ћи глу мац, но ви нар, ре ди тељ На род ног по зо ри шта
у Бе о гра ду и управ ник Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом
Са ду, Пе тар Кр сто но шић (Ки кин да, 21. ју на 1871 – Бе о град, 15.
фе бру а ра 1963) ду хо ви то опи су је до го дов шти не око јед не даљ -
ске пред ста ве „ле те ће бо ги ње Та ли је“ у при по ве ци „Пр ви пут
иза ку ли са“ (у збир ци Про свет ни над ни ча ри, Но ви Сад, 1907).
Еми ли јан Гло цар (ро ђен 1906. у Се вер ној Мо рав ској, умро 1985.
у САД), пра во слав ни све ште ник и пи сац, бо ра ве ћи од 1932. до

Емилијан ГлоцарЈаков Игњатовић

63 Жи во јин Бо шков, Ја ков Иг ња то вић, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1988, стр. 112.
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Даљ Планина, Дубоки пут

1939. го ди не у Да љу, на пи сао је свој ро ман Од про ле ћа до про ле ћа (Оси јек, 1937) за ко -
ји је до био пр ву на гра ду на ме ђу на род ном кон кур су у Пра гу. Ер дут, Даљ, Бо ро во, Бијело
Брдо и Вуковар ли те рар но је за бе лежио Ђорђе Оцић (Даљ, 22. сеп тем бар 1934 –
Београд, 22. јануар 2008) у ро манима Смрт у Ер да бо ву (Бе о град, 1987), Ер да бов ска
збир ка (Бе о град, 1996) и Чу до на Ду на ву (Бе о град, 1997. и 2000). Даљ је глав ни ју нак у
ве ћи ни при по ве да ка Сре те М. Ба тра но ви ћа (Даљ, 1935) об ја вље них у збир ка ма Кра љи -
ца ме две да (Бе о град, 2003) и Тру бач на ме се чи ни (Но ви Сад – Пе тро ва ра дин, 2007); не -
ке од њих – на при мер: Суд би не – по ред умет нич ке има ју и пр во ра зред ну до ку мен тар -
ну вред ност. На дах ну то је Даљ опе вао Ђор ђе Не шић (Би је ло Бр до, 27. но вем бра 1957)
у пе сма ма: Ја ков Иг ња то вић на свом има њу у Да љу, Лет ња ре зи ден ци ја Па три јар ха срп -
ског у Да љу, Ма на стир Во ди ца у Даљ Пла ни ни, Род на ку ћа Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа у
Да љу (збир ка Про зор кроз ко ји Ду нав те че, За греб, 2000). 

Ен ци кло пе диј ске од ред ни це о Да љу нај че шће илу стру је Алт–Ку ни ке о ва (Jacov
Alt, Adolph Kunike) ли то гра фи ја из 1831. Го ди не 1961. из исте – бач ке – пер спек ти ве па -
но ра му Да ља на сли као је (уље на лесониту) Љу бо мир Ву ја кли ја (Жи ро вац, Ба ни ја, 29.
ју ла 1944). Он је пастелом документовао и даљске пејсаже и ликове неких учесника
Међународног симпозијума Стваралаштво Милутина Миланковића (види стр. 476. и
фото албум у овом Зборнику).

* * *

Ово је са мо кра так, „да љо пис“. Бо га та исто ри ја Да ља тек че ка да бу де об ра ђе на. 
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