ДАЉ: КРАТКА ПОВЕСНИЦА
Часлав Оцић

Даљ лежи на десној обали Дунава, на железничкој прузи Суботица–Винковци, од које
један крак води према Осијеку (у даљском говору: Осеку), због чега има две железничке станице – Стари и Нови Даљ. Даљ је дуго био и важно речно пристаниште преко којег су се пољопривредни производи извозили у западну Европу. Чувено је даљско вино
из патријаршијског подрума. Даљци су били надалеко познати и као одгајивачи свиња
и потрошачи свињског меса1. То је навело стручњаке Светске здравствене организације (WНО) да још пре више деценија у Даљу поставе „посматрачку станицу“ којој је задатак да прати и истражује утицај потрошње свињетине на људско здравље.

1
Отуд популарност типично даљске пошалице:
Нема лепше ‘тице од прасице ...
још да су јој купусова крилца.
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Из Даља и ближе околине потичу бројни налази из
различитих (пра)историјских
периода: у сâмом Даљу било
је насеље из млађег каменог
до ба, а о на се ље но сти тог
подручја у бронзано доба сведоче многи примерци панонске ке ра ми ке и за ни мљи ва
глинена женска фигура 2. У
даљском атару, на потесу Бусија откопано је велико гробље, које се употребљавало
од старијег до у млађе гвоздено доба. Уз један скелет нађен је и вредан златни накит
(на ру кви ца, ди ја де ма, нау шница, итд.). Неколико приме ра ка укра сних оков них
плочица из Даља припадају
тзв. аварско-словенској култури раног средњег века3.
У римско доба постоја ло је овде на се ље Teuto burgium, из којег потичу бројни налази. Њега су насељавале породице професионалних
војника који су чували границу (limes) римске империје. Даљ је увек имао изузетан војностратешки значај, о чему,
између осталог, сведоче и називи појединих потеса као што су: Велика Стража, Мала
Стража, Шаториште, Бусија и слични.
2

Реч је о тзв. даљском идолу кога је са својим сарадницима из Даља (пре свега учитељем
Миливојем Павловићем, археологом аматером) пронашао и описао професор Хофилер из Загреба (Viktor N. Hoffiller, Idol od ilovače iz Dalja, Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva, nova serija, XV,
Zagreb, 1928, стр. 249-56 + 1 табла). Археолошки налази из Даља исцрпно су – речју и сликом –
приказани у петотомној Праисторији југославенских земаља објављеној у Сарајеву под главним
уредништвом Алојзија Бенца: 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; Даљска планина (Бусије): 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
Важни налази с подручја Даља, посебно из раздобља тзв. Даљске културе (10–3. век пре
наше ере) те из античког и средњовековног раздобља чувају се у осечком, загребачком и берлинском музеју.
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Идол из Даља – гробни налаз, најизразитији представник
средњобронзанодобне (1600–1300 године п. н. е.)
антропоморфне пластике бјелобрдско-даљског типа у средњем
и доњем Подунављу. Висок је 23cm; у облику жене одевене у
богату хаљину с разгрнутом сукњом, извезену и окићену
бронзаним накитом. На кецељи се налазе симболи
женствености: огрлица, украси за косу и главу; недостаје глава;
можда приказује божицу плодности, рађања и смрти

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

У средњем веку развио се Даљ као трговинско-занатски центар, значај трговишта задржао је и у турско доба, а постао је и једно од средишта турске крајишке организације. Док се у Осеку налазила врховна турска власт за
то подручје, у Даљу је било седиште војводства које је
имало тврђаву (кулу) у Ердуту.
Кроз Даљ је 1663. године пропутовао турски путописац Евлија Челебија који је записао: „Даљ је био типична турска паланка у облику четвороугла. Унутар бедема
налазила се већа џамија, месаџид, хамам, хан и осамдесет
кућа. У месту је било педесет трговина и педесет војника,
а наоколо насеља простирали су се вртови, шљивици и виногради“4.
У Да љу, ко ји се у опи су из 1697. зо ве гра дом
(oppidum), становали су у турско време углавном муслимани (200 домова са око 1.000 чељади), уз њих нешто правоНовији археолошки налази славних Срба и калвинских Мађара. У доба повлачења Турака (1687) муслимани су се иселили у северну Босну, а
ускоро затим насељавају се у Даљу нови српски досељеници из јужних крајева и из Бачке и Барање. У току 18. и 19. века доселио се у Даљ известан број Немаца и нешто мање Јевреја и католичких Мађара.
Назив Даљ (као Dalya) помиње се пре турског
освајања 1471. године, када је припадао вуковарској
жупанији и имао своју цркву од чијих остатака су Турци саградили џамију.
Према попису из 1697. у Даљу су са својим породицама живели само Срби. „Ови су грађани“; вели
пописивач, „са разних страна дошли, из Срема, Бачке,
Босне, у овом немирном времену, због страха од Турака“. Нека од презимена указују на то одакле су се они
овде населили: Пећ, Трновчанин, Сарвашанин, Тењац,
Ердут у турско доба
4
Евли Челеби, Путопис (превод, увод и коментари Назим Шабановић), „Веселин Маслеша“, Сарајево, 1967.
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Вуковарац, Бачванин, Маркушевац, Мариновчанин, Мачванин, Трпинац, Лесковчанин, Аљмашан, Бошњак, Клишанин, Сремац, Тењац, Херцеговац, итд5.
У опису Даља из 1706. године каже се да
је „варош даљска, краљевски фискус (државно
добро)“. Даљ није дуго остао државно добро.
Цар Јосиф I даљско властелинство 15. јула 1706.
године додељује патријарху Арсенију III Чарнојевићу. У властелинство су, поред Даља, улазили
Бело Брдо и Борово и пуста села Кечин6 и Ловас,
с онолико добара чија вредност износи 38.000
златних форинти. То велико црквено имање (око
25.000 јутара плодне земље) чинило је материјалну основу црквене, школске и културне аутономије коју је Србима дао цар Леополд I. Приходи
с имања коришћени су за потребе цркве, за подизање и издржавање школа7, за подстицање развоја уметности и културе уопште8.
По сле 1706. године када су карловачки
архиепископи добили даљско властелинство
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Споменик на даљском православном
гробљу из 16. века

5
Душан Љ. Кашић, Срби и православље у Славонији и сјеверној Хрватској, Загреб, 1967, стр. 191.
6
Сачувано у топонимима: Кечинска ада, Кечинска бара.
7
Школе, осим цр кве, има ле су подр шку и
имућнијих Даљаца: „Давид Миланковић (стриц Милутина Миланковића) који је умро 1912. године оставио
је за собом легат од 240.000 круна: српској школи у ДаСпоменик у „Мртвом сокаку“ из 16.
љу 2.000 круна, српској школи у Загребу 2.000 круна,
века
српском позоришту у Новом Саду 2.000 круна, итд.“
(Радивоје Симоновић, Куга у Срему, Панчево, 1898).
Давид Миланковић (Даљ, ? – Загреб, 10. августа 1912) био је иначе правник, судија касационог
суда и Стола седморице. Био је познат и као добротвор „Привредника“. И Милош Миланковић
(Даљ, 1826 – Осек, 6. јануара 1894) оставио је имовину Матици српској ради оснивање задужбине под називом „Стипендија Милоша Миланковића из Даља“. Задужбина, међутим, због избијања Првог светског рата није ступила у живот. (Живан Милисавац, Историја Матице српске, III
део, Матица српска, Нови Сад, 2000, стр. 646)
8
Од 1706. уживали су Даљско властелинство на феудалној основи, архиепископи и митрополити карловачки, а од 1848. је велики посед српских патријарха. Видети опширније у:
Славко Гавриловић, Даљско властелинство Карловачке митрополије у XVIII столећу, Зборник Матице српске за друштвене науке, 46, Нови Сад, 1967; Славко Гавриловић, Даљско властелинство
Карловачке митрополије (Од краја XVIII столећа до револуције 1848-49), Зборник Матице српске за друштвене науке, 47, Нови Сад, 1967; Протакъ за нешто о станю дальског спахилука, Нови Сад, 1867; Ј. З., Постанак Српског народног добра као поседа Српске Патријаршије у Даљу,
Белом Брду и Борову, Нови Сад, 1892; Р.[адослав] Грујић, Даљско властелинство, у: Ст. Станојевић, Народна енциклопедија, 1. књига, Загреб, (с. а.), стр. 553. Види и: Ђорђе Ђурић, Васа Муа-
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Аустријски цар Леополд I дао је
Србима 1695. привилегије (лево)
којима им гарантује црквену, школску
и културну аутономију

развијао се у Даљу црквени9, просветни и културни живот под врло
по вољ ним усло ви ма. Већ 1715.
отпочела је градња нове цркве Св.
Димитрија. Број право славних домова се умножио. Године 1732. у Даљу је, према
попису, било 235 домова, једна црква и четири свештеника. Године 1766. било је у
Даљу 254, а у 1744. (с Аљмашем) 263 дома. Године 1791. у Даљу су била 323 дома
са 1978 душа, али, због наложене опште редукције парохијског свештенства, само
два свештеника. У парохију је спадао и Аљмаш са 16 домова и 133 душе. Било је
то у време када је отпочела градња садашње цркве Св. Димитрија (довршена 1799.
године) која по величини спада међу најмонументалније споменике српског познобарокног градитељства; то је највећа катедрална право славна црква на Западу10. Да
би се обезбедила средства за израду уметничког иконо стаса који би доликовао овој
цркви и седишту митрополијског властелинства пришло се сакупљању добровољних прилога. Године 1822. склопљен је уговор са сликаром Павлом Ђурковићем и
чевић (1851–1928) о Даљском властелинству, I Међународни научни скуп: Срби у Источној Хрватској, Осијек, 7–8. јуна 2002.Зборник радова, СКД „Просвјета“, Пододбор Осијек, Осијек,
2003, стр. 115–117.
9
О развоју црквеног живота у Даљу, поред поменуте Кашићеве књиге, видети и: Јован Козобарић, Српска православна парохија у Даљу крајем године 1931, Љетопис, Св. 3, СКД Просвјета, Загреб, 1998, стр. 39–56 (приредио и белешку о Козобарићу написао Боривој Чалић), те исцрпну (480 страна) монографију Александра Ђурановића, Српска православна парохија у Даљу,
Даљ, 2007. Пажњу заслужује и темељна и замашита (стр. 488) студија Велимира Љ. Ћеримовића Сремски Карловци и Даљ : Престолни центри Карловачке митрополије : Нови погледи, Београд, 2007.
10
Милутин Миланковић је упоредио ову цркву по лепоти са Саборном црквом у Београду.
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Глиго ри јем Је зди ми ро ви ћем као
лакирером и позлатаром. Они су
се дали на посао који су 1824. и завршили11.
Стављањем Даљског властелинства под непо средну црквену
управу, постао је Даљ значајан црквени и културни центар националних размера. У њему су често и дуго боравили највиши црквени великодостојници, који су, као што је
познато, били не само верски него
и политички и културни представници српског народа у Аустроугарској монархији. У Даљу је 1718.
одржан црквени сабор12. Ту су живе ли и ра ди ли сли ка ри Јо ван
Исаиловић старији, Глигорије Јездимировић13, Јелисије Панулић и
Јован Исаиловић млађи14, чији радови се налазе у многим црквама у
околним местима.
11

Миодраг Јовановић & Никола Кусовац, Иконостас цркве у Даљу, Зборник Матице српске за ликовне уметности, 3, Нови Сад, 1967, стр. 280–92 + 6 стр. репродукција (Слике 1–13); Класицизам код Срба, књ. III, Народни музеј, Београд, 1966, стр. 159–160.
12
Сабор је отпочео с радом на Митровдан 26. октобра (6. новембра по новом календару),
а завршио се 1. (односно 12) новембра 1718. године. И на овом, као и на свим другим саборима
најважније је било тзв. привилегијално питање, али су расправљана и економска, школска и друга питања. Исидора Точанац, Српски народно-црквени сабори (1718–1735), Историјски институт,
Београд, 2008, стр. 22, 26, 35, 39, 168, 169, 175, 189, 190, 193, 199, 200, 220, 245–248 (Закључак).
13
Сликар Григорије Јездимировић се и родио у Даљу (1769). „Учио у Осијеку код Ј. Исаиловића Старијег. Са својим учитељем и још једним учеником (Ј. Панулићем) слика око 1795. иконостас у Ердуту. Самостално насликао и позлатио иконостасе у Бачкој Паланци (1811) и Чепину, иконе за хор цркве у Осијеку (1817) а с П. Ђурковићем иконостас цркве у Даљу (1822). Био је
под утицајем барокног сликарства.“ (М.[иодраг] Кол.[арић], Ликовна енциклопедија Југославије
1, ЈЛЗ „М. Крлежа“, Загреб, 1984, стр. 692–93). Опширније о Јездимировићу у: Мирјана Лесек,
Григорије Јездимировић, Зборник Матице српске за ликовне уметности, 25, Нови Сад, 1989, стр.
235–262.
14
И сликар Јован Исаиловић Млађи родио се у Даљу (1803; умро у Стапару, Бачка, 1885).
„Унук сликара Ј. Исаиловића. Завршио учитељску школу у Сомбору, сликарство учио код живописца Илије Лончаревића. Почетком 1834. прелази у Србију и у Крагујевцу [где је његов стриц
Димитрије Исаиловић био професор Лицеја] слика иконе, портрете [Јоакима Вујића и Димитрија Исаиловића] и кулисе за позориште Јоакима Вујића. Пошто је узалуд тражио стипендију од кнеза Милоша, одлази 1836. у Беч и уписује се на Сликарску академију. У Србију долази поново 1839,
где слика композицију Милош на одру и портрете неколицине истакнутих уставобранитеља. Прелазио је још у два маха у Србију, затим се настанио у Сремским Карловцима. Године 1852. ради
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Alt & Kunike, Даљ, 1824.

Даљска основна школа бележи 278 година рада. Када је 1731. Вићентије Јовановић изабран за карловачког митрополита, он је одмах прионуо на обнављање постојећих и отварање нових школа на подручју тадашње Угарске. Мећу првима су отворене

сводове цркве у Осијеку, 1854. иконостас цркве у Вуковару, затим иконостасе у Белом Брду и манастиру Ораховици. У Србији је радио иконостас цркве у Великом Градишту. Сликао је више портрета, међу њима портрете … кнеза Михаила, кнегиње Јулије, патријарха Маширевића, Аврама
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основне школе у Осеку, Даљу, Вуковару, Иригу и Врбасу. Основна школа у Даљу почела је с радом 173115.
Следе ће годи не у Да љу и
Осеку отворене су средње српске
школе – гимназије16. Први учитељи
у даљској основној школи били су:
Петар Манојловски, Георгије Симљак и Јован Мјенацки, а у средњој
школи су предавали: Емануел Софронијевић, Петар Подунавски и
магистар Роман. Сви су они, на захтев митрополита Вићентија дошли
из Русије, из Кијевске Лавре17. Срета Пецињачки, историчар школства
у Политици пре 35 година пише да
су, поред руских, у даљској „латинки“ предавали и српски професори.
„Та школа“, пише он, „основана је
када су у наше крајеве дошли кијевски учитељи, који ударише темеље
Јован Исаиловић Млађи, Аутопортрет
српском новијем школству, тек изаГалерија Матице српске, Нови Сад
шлом из средњег века и његових манастира, и кад су бивши Суворовљеви ученици почели да се запошљавају као наставници од којих су неки, заједно с Русом Петром Подунавским, радили и у Даљу...“. У Архиву САНУ у Сремским Карловцима налази се занимљив документ18 који говори о
даљској „вишој“ школи, односно о једном њеном наставнику и његовом раду. То је
Инструкција ђакона Романа, магистра даљске славенске школе од 1. новембра 1733. године, у ствари декрет о његовом постављењу за наставника даљске гимназије. Тај акт
потписали су митрополит Вићентије Јовановић, тадашњи поглавар Српске православне цркве у Аустрији и Синесије Залуцки, ректор, односно директор свих српских шкоПетронијевића, Стојана Симића и бискупа Штросмајера. ... (М.[иодраг] Кол.[арић],, Енциклопедија Југославије 4, ЛЗ ФНРЈ, Загреб, 1960, стр. 370.) Опширније о Ј. Исајловићу Млађем у: Миодраг Коларић, Јован Исаиловић, молер, и литографије уставобранитеља, Летопис Матице српске, Нови Сад, 3, 1952. и Миодраг Коларић, Класицизам код Срба, 1790–1848, књ. I, Народни музеј у Београду и Просвета, Београд, 1965, стр. 141–42, посебно у: Олга Микић, Сликар Јован Исаиловић Млађи, Зборник Матице српске за ликовне уметности, 17, Нови Сад, 1981, стр. 159–182.
О сликару Јовану Исаиловићу Старијем види: Олга Микић, Сликар Јован Исаиловић Старији,
Зборник Матице српске за ликовне уметности, 7, Нови Сад, 1971, стр. 103–120.
15
У архиви Основне школе у Даљу постоји акт из кога се види да је школска зграда у овом
месту саграђена још 1715. године, што указује на могућност да је школа тада и почела с радом.
О томе, на жалост, за сада нису познати писани докази.
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
Димитрије Кириловић, Српске школе у Војводини у 18. веку, Нови Сад, 1929, стр. 75.
18
Архив САНУ, Сремски Карловци, П. М. „А“ 158/1733.
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Основна школа подигнута 1906.
залагањем патријарха
Георгија Бранковића
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Теодор Буткевич,
Патријарх Георгије
Бранковић, 1897.

Јован Исаиловић
Млађи, Бискуп
Штросмајер, 1862.

ла у Аустроугарској, проповедник карловачке „латинке“. „Ова школа“, записао је Пецињачки, „није много заостајала иза оне у Карловцима, ако је уопште заостајала, како због
свог програма и броја разреда, а вероватно и ђака, тако и због свега осталог.“ Ова школа (по свој прилици интернатског типа) радила је само неколико година, док је основна школа радила без прекида.
Пре ма члан ку Сре те Пе ци њач ког 19
школске 1835/36. године у Даљу је било 40
ученика, а њихов учитељ се звао Јован Вујић.
Посебна школа за децу римокатоличке вероисповести отворена је у Даљу 1839. године. Како истиче Милан Чордашић, хроничар даљског школства20, у Даљу су се често спајале и
раздвајале школе. Тако је 1874. године постојала једна јединствена Општа пучка школа у
којој је управитељ био Јосип Кунст, а учитељ
Спасоје Дедић21. Може се закључити да 1890.
по стоје поново две школе које су по сетили
(17. маја 1890), патријарх Георгије Бранковић
(1830–1907) и (23. јуна 1890) бискуп Јосип Јурај Штросмајер (1815–1905), чије име је добила Основна школа у римокатоличком делу ДаМуж и жена из Даља, средином 19. века ља. Године 1905. на железничкој станици Нови Даљ отворена је мађарска школа (која је
акварел Николе Арсеновића
школовала железничаре), а следеће године до(1823-1885)
19

Настава и васпитање, 5, 1976.
Милан Чордашић, Дарови Даља револуцији, науци и просвети, Београд, 1987, стр. 10.
21
Спасоје Дедић доживео је у Даљу дубоку старост: „Равнајући учитељ у пензији, преминуо је 29. новембра ове [1940] године у Даљу, у 92-ој години свог плодног и многозаслужног
живота. Покојник је био прави народни учитељ, служећи своме народу и у школи радећи најсавесније са повереном му школском децом, а исто тако је радио и ван школе помажући својим Србима који су му се ради свега обраћали. Због таквог рада ... био је много поштован у грађанству,
а одликован је за те своје заслуге Орденом Св. Саве IV степена ... Дуги низ година сарађивао је
са Привредником...“ – пише у некрологу објављеном у броју 12 Привредника из 1940. године.
20
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вршена је нова зграда основне школе у српском делу Даља. 3граду Српске основне школе подигао је годину дана пред своју смрт митрополит сремскокарловачки и патријарх српски Георгије Бранковић, и она је касније по
њему и добила име. У новој згради настава је
почела 1. септембра 1906. године. Управитељ
школе је био Стеван Бенин22, а учитељи: Радоје Степанов, Љубица Ковачић-Степанов, Миливој Павловић и Јулијана Јовановић-Костић.
За време Првог светског рата постојала је опет
само једна Општа пучка школа у којој су наставу одржавале искључиво учитељице (јер су
учитељи били мобилисани). После првог светског рата поново су установљене две школе:
Основна школа I (раније „Ј. Ј. Штросмајер“) и
Основна школа II (раније „Г. Бранковић“). У
Школи I управитељи су били Иван Брајковић,
а затим Драгутин Бараковић, док је у Школи II
најпре управник био Милан Вукелић, а потом
Миливоје Павловић.
После 1945. две петогодишње основне
школе претворене су у једну осмогодишњу
(смештену у четири зграде) која је од 1956.
но сила име Моше Пијаде, а од 22. октобра
1963. мења име у ОШ „Божидар Масларић“23.
22

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

Стеван Бенин је рођен 31. децембра 1885.
у Вршцу (где је и умро 30. децембра 1966). Ту је завршио основну школу и штампарски занат. Образовање је допунио у манастирима Војловици и Крушедолу. Учитељску школу 1905. завршио у Сомбору. Учитељску каријеру отпочео у Беодри, а септембра 1906. постављен за учитеља и управитеља
новоотворене школе у Даљу, задужбине Георгија
Бранковића. На тој дужности је остао до 1918. После првог светског рата био шеф Пресбироа у Темишвару и Великом Бечкереку. На изборима за УстаЦрква Светог Димитрија:
вотворну скупштину 1920. изабран испред Земљо- камени запис на северном зиду из 1840.
радничке странке. Борац за земљорадничко задругарство (1905. објавио у Сомбору брошуру О српским земљорадничким задругама), за правду
(покренуо у Сомбору 1905. информативно-политички лист Слога, а у Даљу 1907. недељник Народни пријатељ). Био је врло образован, говорио је неколико страних језика. Писао је песме (Из
моје поезије, 1918), комедије (Роман свињарског трговца, 1917; Под вршачком кулом, у рукопису), романе (Кад се униште илузије, 1933), политичке осврте (Наша штампа и политика, 1920),
новеле, драме... О његовом раду више видети у: Милан Чордашић, Дарови Даља..., стр. 62-64.
23
Милан Чордашић, Запис о Основној школи „Божидар Масларић“ у Даљу, Просветни
преглед, Београд, 5. новембра 1969, стр. 5.
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Учитељ Радоје Степанов с ученицима IV
и V разреда, 1912. године
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Планинска улица, 1914. године

Школе, међутим, нису биле једине културно-просветне установе у Даљу: још године 1861. отворена је читаоница24, 1877. године у Даљу је основано Српско певачко друштво
„Лира“25, а више деценија делује и Културно уметничко друштво „Бранко Радичевић“. У
месту је дуго постојала и Добротворна задруга Српкиња, деловао је и Српски Соко, као и
друга спортска друштва или огранци различитих спортских асоцијација. Активно је и једно од најстаријих ватрогасних друштава на јужно словенским про сторима (основано
1875)26. Године 1887. у Даљу је основана Даљска штедионица која је 1897. године прерасла у акционарско друштво27. У Даљу је деловало и више земљорадничких задруга...
24
Даљци су били и претплатници (а и сакупљачи претплате) на српске књиге, као што се
види из исцрпног чланка Станише Војиновића (Претплатници из Осијека и Даља на српске књиге, новине и часописе штампане од Рајићеве Историје, 1794. до 1830. године, Зборник о Србима
у Хрватској, уредник В. Крестић, САНУ, Београд, 1999, стр. 433–468).
25
Ратомир Петровић, Српско певачко друштво „Лира“ у Даљу (1880–1941), I Међународни научни скуп: Срби у Источној Хрватској, Осијек, 7–8. јуна 2002.Зборник радова, СКД „Просвјета“, Пододбор Осијек, Осијек, 2003, стр. 91–105.
26
Душан Јанковић, 100 година хуманог и патриотског рада Добровољног ватрогасног
друштва Даљ, Даљ, 1975.
27
Деоничка главница Даљске штедионице износила је К 30.000, а укупан промет у години 1908. био је К 8.982.205,46. Управу Штедионице су сачињавали: „председник: Јован Миланковић, поседник у Осеку, потпредседник Панта Масларић, поседник у Осеку, чланови: Ћира Радотић, умир.[овљени] чиновник Дунав.[ског] пар.[обродарског] др.[уштва], Др Лазар Грујић, лечник у Даљу, Др Душан Миланковић, адвокат у Осеку, Франц Шух, воденичар у Даљу и Јозеф Скива, трговац у Даљу. Управитељ: Јозеф Скива. Надзорни одбор: Стева Ковачевић, властел.[ински]
ишпан, Ћока Девић, кр.[аљевски] поштар и Хинко Бергер, трговац у Алмашу. Заводски адвокат:
Др. Душан Миланковић, Осек.“ (Јован Вучковић, Српски компас за годину 1909. Податци о српским новчаним заводима у Аустро-Угарској, Земун, 1909, стр. 136-37). У време објављивања Станојевићеве Народне енциклопедије капитал Даљске штедионице А. Д. износио је 400.000 динара, а њен председник је био др Душан Миланковић (СНЕ, 1. књ., стр. 553, аутор одреднице
Н.[икола] С.[танаревић]). Даљска штедионица била је (с 25 акција) акционар Српске банке у Загребу (основане 1897). Међу 6.740 акционара те највеће српске новчане институције у Аустроугарској из Даља су – према подацима из 1941. године – и Буда Цвијановић (75,5 акција), Буде Цвијановић (100 акција), Милица Дедић (10), Катинка Михаиловић (5), Душан Миоковић (20), Пајо
Миоковић (15), Соња Миоковић (70), Ида Николајевић, удата Грујић (10) и Тодор Поповић (5).
(Mihailo Šaškijević, Deoničari Srpske banke, Zagreb, 2001)
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Патријаршијски двор

Године 1810. Даљ је имао 464 дома, а 1808. године 2.890 душа. У другој половини 19. века број становника стално расте, од 4.449 у 1857. до 5.900 у 1900. години.28 Према попису из 1910. у Даљу је било 6.088 житеља; од тога 3.654 православца, 2.358 римокатолика, седам гркокатолика, један протестант аугсбуршке конфесије, 33 протестанта реформисте, 41 јеврејске вере и два осталих вера; 4.921 говорило је српским или
хрватским као матерњим језиком, два словеначким, један чешким, 682 мађарским, 453
немачким, два румунским и 27 осталим језицима.29
У Даљу је по попису из 1931. године било 5.922 житеља, а 1938. тај број је пао
на 5.574. У време НДХ много су страдали и даљски Срби и њихова црква30, коју су усташе рушиле на иницијативу и под непосредним руководством усташког стожерника Јосипа Асталоша, римокатоличког жупника даљског31. Нису били поштеђени ни даљски
Јевреји ни Цигани. Није преживео ниједан члан даљске јеврејске заједнице, тако да после рата није имао ко да брине ни о њиховом гробљу; оно је шездесетих година бригом
осечке Јеврејске општине комплетно пренето у Осек32. Није остао нико жив ни из даљског циганског насеља Рупе. На споменику жртвама усташког терора у Даљу налази се
више од 300 имена.
Године 1971. у Даљу је живело 6.303, а 1981. 6.023 становника, од чега су, према попису, 2.810 били Срби, 1.777 Хрвати, 942 Југословени, 15 Црногорци, шест Словенци, пет Македонци и три муслимани.
28

Mirko Korenčić, Naselja i stanovništvo SR Hrvatske 1857–1971, JAZU, Zagreb, 1980.
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 Даљу постоје три православне цркве: храм Св. Димитрија у центру, капела у оквиру
Патријаршијског двора и црква у Даљ планини. Црква Св. Димитрија најпре је проглашена за римокатоличку, а потом је безуспешно покушано њено рушење; црква на Водици у Даљ планини
срушена је до темеља 1941. На темељима старе подигнута је нова црква 1946–48.
31
Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera, Zagreb, 1946,
стр. 133.
32
Види: Ruth Ellen Gruber, Jewish Heritage Travel: A Guide to East-Central Europe, John
Wiley & Sons, New York, 1992. Такође: http://www.jewishgen.org/cemetery/e-europe/yugoslavia.html
29
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Издавачка делатност у Даљу била је спорадична. У
првој половини 20. века забележено је (релативно краткотрајно) излажење једног недељника и једног месечника33.
Реч је о Народном пријатељу и Преображењу.
Народни пријатељ, као орган Српске народне радикалне странке, излазио је („суботом у вече на целом табаку“) од 6. (19) новембра до 15. (28) децембра 1907. Власник листа био је Стеван Бенин34, одговорни уредник Јоца Исаиловић, а испред СНРС стоји Ђока Оцић, председник одбора странке у Даљу35.
У књизи Вука Драговића36 дати су следећи подаци
о ме сечнику Преображење: Ме сечни лист за ширење
верске и право славне све сти, Једанпут ме сечно, ћир.,
Власник: Православна хришћанска заједница, Братство
Св. Преображења Христовог у Даљу. Литографисан.
Уред. и одг. уред. Димитрије Орсић. Год. I – 1934. (До год.
Владика осечкопољски и
барањски Лукијан (Владулов) II бр. 1 лист се звао „Листић“, а од тада „П.“).
У Даљу једва да је раније забележено публиковање
књига. Изузетак су разни самиздати као што је, на пример, поема Жарка Поповића, лицитара37. Године 1975. У Даљу је објављена поменута књига Душана Јанковића о даљском
ватрогасном друштву (фуснота 26). У новије време агилни протонамесник Александар
Ђурановић објавио је две књиге: поред наведене монографије о даљској парохији 2007.
(фуснота 9), он је публиковао и: Архијерејске митре: настанак, израда и фотографије
митри, Даљ, 2008. Млади песник (р. 1987) Срђан Орсић штампао је збирку песама Месечар у Даљу 2008. године.
Даљ је дуго био административни (општински и срески) центар. Даљска општина
(која је обухватала Ердут, Аљмаш, Бијело Брдо и Сарваш) укинута је 1962. године. После
тридесет година обновљена је, да би потом поново била укинута. Данас је Даљ црквено33
Покретање Даљског листа шестдесетих година везано је за име наставника Антуна Мужинића. Од 1. децембра 2005. излазе Даљске новости, информативни лист Општине; досад је изашло преко 30 бројева. У октобру 2003. године појавио се Логос, методичко-дидактички часопис
за вероучитеље православне веронауке; досад су штампана три броја. Часопис Српске православне Црквене општине за прву и другу парохију даљску Епархије осечкопољске и барањске Српске православне цркве Даљски листић први пут се појавио у јулу 2006; досад је изашло пет бројева, а у штампи је број 6. Преображење, часопис Епархије осечкопољске и барањске (чије је седиште у Даљу) излази од 2003. године; досад је изашло 14 бројева.
34
Видети фусноту 22.
35
Према истраживањима Боривоја Чалића изашло је седам бројева тог недељника током
1907. У књизи Милице Кисић и Бранке Булатовић, Српска штампа 1768–1995. Историјско-библиографски преглед, Медија центар, Београд, 1996, на стр. 164. стоји:
НАРОДНИ ПРИЈАТЕЉ, Орган Српске народне радикалне странке, Год. 1 (1907) год. 2
(1908), Даљ, 1907–1908 – 47 cm. Једанпут недељно. Једно време излазио у Осијеку.
36
Вук Драговић, Српска штампа између два рата, I, Основа за библиографију српске периодике 1915–1945, Београд, 1956, стр. 222 и 233.
37
Жарко Поповић, Тестамент Краља Петра Првог Ослободиоца и смрт Блаженопочившега Витешког Краља Александра Првог Ујединитеља, Даљ, 1934 (?)
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Зграда Општине

Споменик жртвама
усташког терора

административно средиште. До пре oсамнаест година Даљ је потпадао под Сремску епархију Српске православне цркве. Одлуком Синода СПЦ 1991. године обновљена је епархија Осечкопољска и барањска са седиштем у Даљу. Нови владика постао је Лукијан (Владулов), дотад архимандрит манастира Бођани. Њега је патријарх српски г. Павле 14. јула
1991. у Сремским Карловцима рукоположио, а 18. августа 1991. у Даљу „устоличио“.
(Видети: Душан Колунџић, Први шематизам Епархије осечкопољске и барањске, Епархија
осечкопољска и барањска у Даљу & Службени гласник, Даљ – Београд, 2009.)
Водица – народни је назив за манастир Успења пресвете богородице у Даљ Планини. Манастир чине црква, олтар уклесан у брдо и чардак (конак). Манастир је успоставио патријарх српски Арсеније IV Јовановић Шакабента (1725–1748). Стара црква
у барокном стилу у близини извора лековите воде подигнута је 1758. године заузимањем и материјалним учешћем енергичног митрополита Павла Ненадовића (1749–1768).
Изградњом убрзо постаје седиште катедре епископа осечкопољских и барањских. Ико-

Црква Успења пресвете богородице у Даљ Планини

Непознати аутор
Павле Ненадовић, митрополит
карловачки (1699–1768)

Даљ: кратка повесница

Даљ планина

485

Пударина у Даљ планини

ностас цркве израђен је 1760. године, рад Димитрија Бачевића. Године 1896. црква је детаљно обновљена о трошку патријарха Георгија Бранковића (1890–1907). Манастирска
црква у потпуности је срушена 1941. године и представља први објект Српске православне цркве срушен у Независној Држави Хрватској. Том приликом делови иконостаса трајно су изгубљени. Нова црква изграђена је у периоду од 1946. до 1948. године у
српско-византијском стилу по угледу на скромније богомоље рашке стилске школе. У
крипти цркве сахрањени су посмртни остаци бораца ослободилачких ратова и борци
(пилоти) Црвене армије. Црква је током 2006. и 2007. године обновљена средствима
Владе Републике Србије. Чардак је подигао патријарх Јосиф Рајачић (1848–1861) средином 19. века. У чардаку извире питка вода којој народ приписује лековита својства.
Извор је врло стар – краси га барељеф из времена Римљана. Манастир Водица (Добра
Вода) важно је ходочасничко место. Раније је био женски, а сада је мушки манастир.
Током векова Даљ је дао низ личности разноврсних професија (просветних
радника, свештених лица, сликара и књижевника, научника и философа, глумаца, лекара, политичара, привредника...), различитих темперамената и карактера, разноврсних животних фило софија, политичких оријентација широког спектра,... Те
личности су за собом оставиле различит траг: њихова улога је некад само локална или
завичајна, често досеже националне оквире, а једно име – Милутина Миланковића –
светског је значаја.

Извор Добра Вода, римски барељеф

Водица: Преображење, 1945.
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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., Pferdeund 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, трговиште у славонској жупанији Вировитица, на Дунаву, чвориште железница које воде ка Сегедину, Осеку и (Славонском) Броду, са (1881) 7461 становником, узгој свиња и коња, рибарство, ратарство и трговина (пољопривредним) производима.

Поред већ поменутих Глигорија Јездимировића, Јована Исаиловића млађег, у Даљу су се родили и одрасли: Павле Бојић38, Прокопије Миладиновић39, Нестор Опшић40,
Младен (Мирон) Србљановић41, др Ђорђе Панишић42, хирург, Георгије Бороцки43 („Мичурин“), астроном, изумитељ пољопривредних алатки и творац нових биљних сорти ...
Овом приликом нешто више, иако укратко, о следећим „одличним“ Даљцима:
38

Павле Бојић, парох. Даљ, 1805 – Бело Брдо, 28. фебруара 1892. Богословске науке завршио је у време митрополота Стратимировића. У Даљу је 1848. рукоположен за ђакона, а од митрополита Станковића 1851. за свештеника. Након тога је постављен за администратора у ердутској (црквеној) општини. Убрзо је премештен у Вуковар, па у Моровић. Из Моровића је постављен за сталног пароха Белог Брда. Вешт у певању и обављању верских обреда, свагде је био вољен. За његову свештеничку саве сност одликовао га је патријарх Герман Анђелић црвеним
појасом. (Јован Радојчић, Срби: Српска Крајина, Далмација, Славонија, Хрватска. Биографски
лексикон, Београд, 1994, стр. 73–74)
39
„Прокопије Миладиновић, просветни добротвор и парох. Даљ, 1816 – Бобота, 4. јануара 1894. Гимназију и богословију је свршио у Сремским Карловцима, а философију у Сегедину.
Шест година као ђакон, учитељевао је у Даљу, а од 1850. био је свештеник у Боботи. Матици српској у Новом Саду оставио је 20.000 К, за стипендије гимназистима и медицинарима Србима из
Славоније и Хрватске. Био је и добар хумориста. У усменој литератури његове околине познате
су и цењене биле ‘поп-Прокине’ приповетке“. (Јован Радојчић, Срби, ... , стр. 366, а на основу: Милан Ђ. Милићевић, Додатак Поменику из 1888. и Станојевићеве Народне енциклопедије, књ. II)
40
Нестор Опшић, игуман манастира Бешеново. Даљ, 1. децембра 1859 – ? „Замонашен је
у манастиру Јаску 6. марта 1882. а произведен за игумана 25. маја 1905.“ (Јован Радојчић, Срби,
... , стр. 410, а из: Бошко Стрика, Фрушкогорски манастири, Загреб, 1927)
41
Калуђер и комита (познат под надимком „Попче Комитче“) – о чијој су се храбрости,
коју је показао као добровољац у Првом светском рату, певале песме и за коју је одликован орденом Карађорђеве звезде. Рођен у Даљу 19. августа 1894. од сиромашних родитеља Данила и Софије. Убиле су га усташе, после зверског мучења, 1941. године. (Томислав С. Влаховић, Витезови Карађорђеве звезде с мачевима, 3. изд., Београд, 1990, стр. 200). Види и: Младен Мирон Д. Србљановић – „Попче Комита“, у: Народни илустровани календар за просту 1922. која има 365 дана, Српска штампарија д. д. у Осијеку, стр. 33–41.
42
Рођен у Даљу 29. априла 1910, Медицински факултет завршио 1936. у Бечу и Београду.
Специјализација у Новом Саду и Београду, на усавршавању био у Бечу, Минхену, Хајделбергу и
Паризу. Примаријус, био начелник хируршке службе Медицинског центра у Сремској Митровици; данас живи у Београду. Објавио 30 научних и стручних радова из области трауматологије, канцерологије и жучних путева. О њему опширније у: Марина Панишић-Шекељић, Прим. др Ђорђе
Панишић, у: Радоје Б. Чоловић, Хроника хирургије у Србији, Просвета, Београд, 2002, стр. 612–13.
43
Види стр. 415. до 420. у овом Зборнику.
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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

Димитрије Исаиловић (Даљ, 26. октобра 1783 – Београд, 29. маја 1853), писац,
лексикограф, оснивач, управитељ и професор Високе школе, уредник Новина србских
и главни инспектор школа у Кнежевини Србији. Био је један од најобразованијих професора и најзнаменитијих просветних радника прве половине 19. века. Отац Јован,
управник патријаршијских добара у Даљу, бавио се и живописом. Основну школу је по-
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хађао у родном месту и Великом Бечкереку, гимназију је завршио у Сремским Карловцима, а философски факултет у Пешти. Професор гимназије у Карловцима (1803–18),
Учитељске школе у Сентандреји од 1813. до 1816. када се заједно том школом преместио у Сомбор, где је живео до 1830. године. На позив Вука Караџића и кнеза Милоша
Обреновића 1830. прелази у Србију. Од 1830. до 1833. био је оснивач, управник и професор Више школе (касније Прве београдске гимназије), у Београду, која је касније прешла у Крагујевац под називом Висока школа (од 1834/35 гимназија). Од 1833. до 1838.
он је у Државној штампарији коректор, цензор и уредник званичних Србских новина, деловођа (1838), па начелник Министарства просвете (1839), потом главни секретар Државног савета (1840), врховни инспектор свих школа у Србији (1841–42) и поново (по
одласку Јована Стерије Поповића) начелник Министарства просвете (1848–53). Од
1842. до 1848. бавио се претежно лексикографским послом. Знао је латински, мађарски,
француски и немачки. Сарађивао је у Уранији, Летопису Матице српске, Гласнику
Друштва српске словесности. Његову Историју трговине превео је 1824. на новогрчки Какински. Ту обимну књигу написао је Исаиловић у складу с камералистичком теоријом. Тврдио је да је трговина прави темељ грађанског друштва, истински темељ слободе, узрок човекове приљежности и благостања, да подстиче развој пољопривреде и
заната и омогућује прилив новца у земљу.
Када је у Београду 1842. године основано Друштво српске словесности, међу првим његовим члановима био је и Исаиловић; он је изабран за потпредседника Друштва.
Јаков Живановић посветио му је песму Надгробно слово Димитрију Исаиловићу (Београд, 1853). Андра Гавриловић44 на крају приказа Исаиловићевог живота и рада цитира Милана Ђ. Милићевића који описује Исаиловићев изглед и његово понашање: „Исаиловић је био растом висок, ликом црномањаст, погледом благ, беседом јасан, тих, опхођењем чедан, услужан; памћење му је било необично, рукопис читак, марљив, а слог
измерен, разговетан, одређен... .“45
Исаиловић је написао: Предложенија педагогије или науке детствовоспитанија, Будим, 1814, Предложенија историе прагматическе Краљевства Угарског, Будим,
1814, Freundbezeigung der Serben, Wlachen und Griechen am frohen Namensfeste Seiner
Hochwohlgeborn des Herrn Urosch Stephan Nestorovits, Ofen (Пешта), 1815, Историа трговине от почетка света до наши времена, Будим, 1816, Благородном Господину Сави
Добричу на 10-и маја 1821, Новине. Проба Србски Новина, Београд, 1832, Споменик свеопште радости, Београд 1833, Немачки буквар с преводом србским, Београд, 1838,
Француско-србски речник, Београд, 1846, 1864, Француско-србски речник, Београд,
1846, Латинско-србски речник I–II, Београд, 1850, Латинска граматика, Београд, 1851.
Урош Миланковић (Даљ, 1800 – Беч, 1849), публицист, есејист и први српски
философ новог времена46.
Јован Коцкар (Даљ, 1877– Нови Сад, 24. мај 1923), правник, економист, публицист и народни посланик. Основну школу завршио је у Даљу а гимназију у Осијеку.
Правне науке завршио је у Загребу и Бечу као стипендиста града Осијека. Међу академском омладином у Загребу и Бечу играо видну улогу те је биран за тајника академског
потпорног друштва у Загребу и Бечу. После свршених правних студија, посветио се судској струци; 1903. године именован за пристава у Винковцима. После непуне две годи44

Знаменити Срби 19. века. Година III, Загреб, 1904, стр. 66–67.
Милан Ђ. Милићевић, Поменик знаменитих људи у српског народа, Београд, 1888, стр. 186.
46
Види стр. 447. до 464. овог Зборника.
45
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не судијске праксе, напустио суд и посветио
се адвокатури. Године 1904. промовисан је
за доктора права, а године 1906. добио је
право адвокатуре у Осијеку. Од тога доба
активно учествује у политици као припадник Српске народне радикалне странке, која га је два пута кандидовала за хрватскославонски сабор за срез даљски. За време I
светског рата, денунциран је као патриот,
затворен је, те је морао да одслужи две и по
Јован Коцкар (у средини)
године у мађарском пуку у Еперјешу, као
обичан редов. Приликом слома Аустроугарске монархије, улази у Народно веће у Осијеку, те је у том својству с још тројицом изасланика, почетком новембра, послат пред српску војску, коју су срели у Богатићу, на путу за Шабац и Ваљево. Чим су се политичке прилике у новоослобођеним крајевима средиле, ступа као и све присталице Српске народне странке, у Народну радикалну странку у Србији, којој су на челу Никола Пашић и Стојан Протић. Биран за председника
месне страначке организације у Осијеку и окружне организације за жупанију вировитичку. На изборима за Конституанту, биран за народног посланика Народне радикалне
странке за исту жупанију. У Осијеку је радио не само на политичком, већ игра видну
улогу и на привредном и просветном пољу. Године 1910. основао је Српску ратарску занатлијску штедионицу д. д. у Осијеку, те је главни покретач оснивања Српске централне банке д. д. у Осијеку. Био је председник осјечког Шаховског клуба. Када је Српски
соко у Осијеку после слома Аустроугарске васкрсао, бира Коцкара за свога старешину,
а Српска црквена општина бира га у исто
доба за председника. Године 1920. улази с
још 11 радика ла као најјачом групом у
градско заступство у Осијеку, а 28. новембра исте године, изабран је у вировитичком округу за народног посланика у Уставотворној скупштини. Аутор је бројних новинских чланака и књижице Социјалноекономни проблем (Српска штампарија у
Осијеку, 1921) у коме следи „Гезелов правац“. За јед но с Па јом Ста ни ши ћем и
Јованом Георгевићем из Винковаца покренуо је „Физиократску библиотеку“ у којој
су популарисане идеје Силвија Гезела и
разматране могућности њихове примене у
решавању економских и социјалних проблема у тадашњој Југославији.
Викентије (Василије) Вујић (Даљ,
29. ја нуа ра 1874 – То пола, 18. ав гу ста
1939), епископ, ректор Карловачке богословије. Дипломирао на Православном богословском факултету, са степеном доктора богословља, у Черновицама. До избора
Светислав Вуковић, Викентије Вујић, 1937.
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за епископа био је подбележник Архидијецезалне конзисторије и архијерејски заменик
патријарха Варнаве Дожића. За викарног епископа моравичког изабран је 8. октобра
1932. Хиротонисан је за епископа 20. новембра исте године у београдској Саборној цркви. Као епископ викар предавао црквено право на Богословском факултету, а 1936. изабран за епископа банатског. Спадао у ред најобразованијих архијереја СПЦ. Одлично је
био верзиран у историји, праву, педагогији и катихетици ... Сахрањен у вршачкој Саборној цркви47. Поседовао је једну од највећих приватних библиотека коју су 1941. године
хитлеровци однели у Немачку.
Милутин Миланковић (Даљ, 28. маја 1879 – Београд, 12. децембра 1958), математичар, астроном и геофизичар. Огроман је број чланака, књига и зборника објављених на српском – и још више на страним језицима – који се баве различитим аспектима Миланковићевог дела, тако да не постоји потреба да се и овде било шта више о Милутину Миланковићу и његовом раду помене48.
Богдан Миланковић (Даљ, 12. јануара 1885 – 10. јула Сарајево, 1966); музичар, музиколог и романист49.
Стојан Дедић (Даљ, 21. новембра 1888 – Београд, 6. октобра 1959), оснивач радиологије на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Његов ученик др Магарашевић50 у некрологу проф. Дедићу, између осталог, написао је:
„Пореклом из учитељске породице51, Дедић се родио у Даљу, где је завршио основну школу. Гимназију је
учио у Новом Саду 1899–1907, а после матуре уписао се на
Бечки медицински факултет 1907/1914. После I светског
рата био је секундарни лекар и асистент Државне болнице
у Сарајеву, одакле је прешао у Београд 6. октобра 1924. за
асистента Интерне пропедевтичке клинике (данас Интерна Б). Ускоро је отишао у Беч на усавршавање из рендгенологије код проф. Холцкнехта, после чега је руководио рендгенским кабинетом клинике. У току асистентуре публиковао је знатан број научних радова у домаћим и немачким
часописима. Због своје стручности изабран је 1940. за првог доцента Клиничке рендгенологије на Медицинском
факултету, а 1950. бива унапређен за првог професора.
Стојан Дедић
47

Српска православна црква 1920–1970. Споменица, Београд, 1971, стр. 497. О В. Вујићу
видети и: Јован Козобарић, Српска православна парохија у Даљу..., стр. 45, а нешто подробније
у: Сава (Вуковић), епископ шумадијски, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, БеоградПодгорица-Крагујевац, 1996, стр. 76–77.
48
Лепу биографију Миланковића – за шире читалачке кругове – написао је академик Никола Пантић: Милутин Миланковић. Илустрована биографија, Вајат, Београд, 1998, а недавно је
објављена репрезентативна монографија Александра Петровића Циклуси и записи. Opus solis Милутина Миланковића, САНУ, Београд, 2009. Београдски Завод за уџбенике и наставна средства издао је 1997. и 1998. године Миланковићева Изабрана дела у осам томова.
49
Види стр. 337 до 338 овог Зборника.
50
Др Милета Магарашевић, Проф. др Стојан Дедић, Српски архив за целокупно лекарство, св. 12, 1960, стр. 1184–85.
51
Његов отац био је Спасоје Дедић, равнајући учитељ даљске основне школе „Георгије
Бранковић“ (види фусноту 21).
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Кад је 1946. основан Институт клиничке рендгенологије и радиологије, Медицински факултет именовао га је за првог управника. Отада све своје снаге посвећује развоју и организацији радиологије како у настави, тако и у борби против рака. Чланови
Радиолошког института поштовали су га и волели, премда су се понекад прибојавали
његове правичне строгости. За студенте је имао увек пуно разумевања и старао се да им
што боље пренесе знања из радиологије. Отуда су они памтили његова предавања којима је давао карактер семинарске наставе. Ово му је лежало, јер се у њему огледала
синтеза клиничара и радиолога.
Проф. Дедић био је човек широке културе. Као ђак професора новосадске гимназије др Тихомира Остојића заволео је књижевност и општу историју с националном.
Поред напорних медицинских студија налазио је времена да проучава грађу бечких библиотека. Иза озбиљног лица крио се веома осећајан и добар човек. О томе сведоче и
две књиге приповедака и социјални роман о предратном буржоаском друштву: Девојка
без предрасуда52 (1938), у којима се огледа клиничар, посматрач и одличан психолог. Његови научни радови одликују се лаким и јасним стилом, као и његове књижевне творевине.
Као стручњак и принципијелан човек уживао је неподељено поштовање својих
колега на факултету и других културних радника, без обзира на борбеност којом се залагао за остварење својих концепција. Пре рата био је члан
Књижевног одбора Матице српске, секретар Југословенског културног клуба и председник Удружења Војвођана у
Београду.
Године 1957. отишао у старосну пензију, али тиме
није престао његов научни рад. Тада се посвећује борби
против рака и сређивању рукописа за друго издање уџбеника Основи клиничке рендгенологије. Прво издање (1952) је
служило не само као студентски уџбеник, већ су се њиме
користили и специјалисти из радиологије.“
Милан Стијић, професор, посланик, покретач листа. У његовој „официјелној“ биографији53 стоји: „Др Милан Стијић рођен је 1889. у Даљу. После свршене гимназије студирао је философију на универзитетима у Загребу и
Милан Стијић
Бечу. По положеном докторату постао је најпре суплент, а
затим професор гимназије са службом у Осеку.
На Сушаку, где је учио гимназију, био је врло активан међу средњошколцима. На
загребачком универзитету био је активан члан друштава ‘Балкан’ и ‘Његош’, а као
председник АПД био је репрезент српског дела академске омладине у Загребу. У то време, као и доцније, бавио се новинарством. Покренуо је Нову реч која је имала чисто југословенски курс и била, углавном, уперена против франковаца.
Крај [првог светског] рата затекао је др Стијића на Сушаку, где је служио као
професор. Изабран је за члана Народног већа, и борио се противу туђинских претен52
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
Биографски лексикон. Народно претставништво: Сенат, Народна Скупштина, Седма сила, Београд, 1939, стр. 298–99.
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зија, у часовима који су били врло критични. Због овога рада, морао је да се склони
у Осек, где је, такође, развио пуну делатност. Припадао је б.[ившој] Самосталној демократској странци, и био њен носилац листе у вировитичком округу. 1927. био је изабран за обласног посланика, 1931. изабран је за народног посланика први пут, а посланички мандат задржао је и на изборима 1935. Члан је Југословенске радикалне заједнице, на чијем је програму 1938. изабран за народног посланика трећи пут, у срезу вировитичком.“
Умро је у Београду 10. маја 1961. године.
Миливој Павловић (Даљ, 12. септембра 1888 – Даљ, 1968), учитељ и управник
школе. Отац Александар био је ковач, а мати Милица домаћица. Школовање је започео у Даљу, а завршио у Осеку, где је похађао ниже разреде гимназије и учитељску школу. Почео је
да ради школске 1906/1907. године у новоподигнутој згради даљске школе, која је наредне
године постала петоразредна, имала пет учитеља и 250 ученика, а чији је управник био већ
поменути Стеван Бенин (видети фусноту 22). Павловић је осам година с успехом радио, а
затим је као аустроугарски поданик 1914. мобилисан и упућен на фронт. Пошто је био рањен 1916. године упућен је на рад у Слатину. Године 1920. враћа се у Даљ и ради као учитељ у основној школи, а истовремено руководи шегртском
школом. 1931. године постављен је за управитеља Основне
школе II, на ком месту је остао до 1940, када је пензионисан.
Његов ученик (и следбеник) Милан Чордашић54
истиче да је Миливој Павловић био одличан педагог:
„Његова настава је била на завидној висини. Образовање и васпитање су за њега биле биле две компоненте
једног јединственог процеса. Васпитно је деловао својом целокупном личношћу: изгледом, одевањем, понашањем, говором, радом ... Посебну пажњу је поклањао
ученицима са разним говорним недостацима и вештином логопеда успевао да их научи нормалном говору.
Ипак је његова највећа заслуга што је све ученике стаМиливој Павловић
ријих разреда обучавао ... гајењу воћа и поврћа ... сви
ученици су морали научити вештину калемљења воћа.
Школско двориште је личило на узоран парк ... а жеља Миливоја Павловића је била
да такав постане цео Даљ. Као управитељ школе био је добар организатор ... Но његов рад се није завршавао у школи и у школској башти ... Павловић је с народом био
везан бројним нитима. Као музикалан човек и искусан диригент годинама је водио
певачко друштво Лира ... Ништа мању улогу није имао ни у месном ловачком друштву... Павловић је имао још једну необичну пасију. Интересујући се за далеку историју свог родног краја он је постао аматер археолог и са својим ученицима открио неколико археолошких локалитета. Његова је заслуга што су поред Дунава и у ископинама у пределу даљских циглана нађени многи драгоцени археолошки експонати55,
међу којима је био и, већ поменути, даљски идол. ... захвални Даљци су му на гробу
подигли леп споменик на коме пише: Овде почива народни учитељ Миливој Павловић. Тај назив је заиста заслужио.“
54

Милан Чордашић, Дарови Даља... , стр. 65–67.
Ти експонати су ушли у Археолошку збирку основану касније (1981) при даљској
Основној школи.
55
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Никола Чепинац (Даљ, 21. новембра 1893 – Београд, 8. јануара 1961), професор математике. Отац му је био Младен Чепинац, даљски трговац, а мати Милица домаћица. Основну школу похађао у Даљу, а гимназију завршио (1913) у Осеку. Философију студирао у Загребу и Бечу. Студије је завршио 1918, а докторирао у Бечу (тема: Философски принципи математике) 1921. године. Почео да ради 29. априла
1920. у Осеку као намесни учитељ. Четири месеца касније премештен у реалну гимназију у Славонском Броду. Чим је, међутим, у септембру почела настава, Чепинац
је враћен у Осијек и постављен за суплента Велике краљевске гимназије. Октобра
1925. премештен је у мушку гимназију у Осијеку. Министарство просвете га 1938.
премешта у Београд и поставља за просветног инспектора. На тој дужности је остао
до 18. јула 1941. када је стављен на располагање одељењу за средње школе, које га
је доделило на рад у Прву мушку гимназију у Београду. После 1945. Чепинац је извесно време радио као просветни саветник града Београда, а затим је 1949. године
изабран за професора Више педагошке школе, у којој је остао све до одласка у пензију 1959. године. Поводом његове смрти, његов пријатељ и колега Иван Бандић је,
поред осталог, написао да је Чепинац „један од наших најистакнутијих радника на пољу математичке педагогије“56.
Први рад Чепинац је објавио 1933. у Осеку
– обимну студију о философији Баруха де Спинозе. Друга његова књига Настава васпитања по
систему Марије Монтесори штампана је у Београду 1938. После 1945. написао је и објавио преко 50 уџбеника и приручника57. Поред оригиналних радова Чепинац се бавио и превођењем. Међу
његовим преводима налазе се Баскинова Методика геометрије, Вилмцхерстово Значење слободног
Родна кућа
зидарства, О васпитању Бертранда Расела и књиБожидара Масларића
га Виктора Гурског Из савремене математичке
наставе.
Божидар Масларић (Даљ, 10. августа 1895 – Загреб, 5. априла 1963), политички
радник. „Професор и публицист; члан КПЈ од 1919. Год. 1922. осуђен на двије године робије, коју је издржао у казнионици у Сремској Митровици. Послије робије секретар ОК
за Осијек и члан КП за Хрватску и Славонију. Од 1926. до 1928. уређивао је листове Ријеч радника и сељака и Organisierte Arbeiter у Осијеку. Год. 1928 одлази у Москву, гдје је
наставник на Комунистичком универзитету националних мањина до 1934. и руководилац
секције Југославена на Лењинској школи. Од 1936. до 1939. судјелује у Грађанском рату
у Шпањолској, гдје је стекао чин мајора републиканске армије. Вративши се у Москву, радио као редактор у Издавачкој задрузи иноземних радника у СССР. Послије напада Хитлера на СССР руководио је емисијама за Југославију у радио-станици Москве све до повратка у земљу у октобру 1944. Од 1948. до 1950. министар саобраћаја у Влади ФНРЈ и
предсједник Савјета за саобраћај ФНРЈ; од 1951. потпредсједник владе и потпредсједник
ИВ Сабора НРХ. Биран у свим изборима за нар. посланика и нар. заступника Сабора НРХ.
Био је члан ЦК СКЈ и члан ИК ЦК СКХ. Народни херој. М. је низ година сурађивао у легалној и илегалној партијској штампи, преводио с француског, руског и маџарског и ра56
57

Иван Бандић, Др Никола Чепинац, Просветни преглед, Београд, 3–4, 1961.
Њихов списак је дат у: Милан Чордашић, Дарови Даља..., стр. 55.
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дио на издању пријевода класика марксизма и у земљи и у СССР.“58
Јелка Вујић, глумица. Рођена је у Даљу 1.
јуна 1910. године од оца Миливоја и мајке Љубице (рођене Марковић). Гимназију је учила у Осеку,
глуму је студирала у Прагу 1937. Дебитовала је на
сцени Народног казалишта у Осеку 1924. Члан је
Српског народног позоришта у Новом Саду од
1925. до 1926. У професионални ангажман у осечко позориште примљена је 1926. У Народно позориште у Београду дошла у новембру 1940. године,
где је играла до пензионисања (31. маја 1961).
Умрла је у Београду 9. јула 2001.
У почетку каријере тумачила је претежно
улоге лирских и драмских јунакиња у класичном
репертоару, а касније се истакла у главним улогама оперетског репертоара. Глумила је и у филму
Јелка Вујић
Четири километра на сат (1958) режисера Велимира Стојановића.
Поседовала је одмерену осећајност и убедљивост у класичном репортоару, а и
играла је и друге позоришне улоге од којих су важније: Госпођа Другалска (Пољачка крв
О. Недбала), Нами (Гејша С. Џонса); Офелија (Хамлет В. Шекспира), Емилија (Отело В. Шекспира), Лујза (Сплетка и љубав Ф. Шилера, Слепа Берта (Цврчак на огњишту Ч. Дикенс
– Р. Сушчевић), Краљица (Чаша воде Е. Скиба),
Софија (Кола мудрости двоја лудости А. Островског), Катарина (За добро народа И. Цанкара), Лидија (Мамзел Нитуш Ф. Ронже-Ервеа), Грофица
Чепе (Кнегиња чардаша И. Калмана) и Фрау фон
дер Таубе (Госпођа са сунцокретом И. Војновића).
Милан Чордашић (Даљ, 28. септембра
1917 – Београд, фебруара 2001), професор, педагог, новинар и публицист. Рођен у сиромашној породици која је имала четворо деце. Отац Живко
био је пружни радник, а мајка Смиља домаћица. У
Даљу завршио пет разреда основне школе, ниже
разреде гимназије и Учитељску школу похађао у
Сомбору, а Философски факултет завршио у Београду. Најпре је почео да ради као учитељ на Власини. За време Другог светског рата је службовао
у селима рамског среза (Макце, Раброво, Дољашница и Триброде). После рата био уредник листа
Реч народа у Пожаревцу, један од уредника листа
Интензивна обрада житарица:
Нови дани у Београду, затим управитељ основних
патент Георгија Бороцког
58

Опћа енциклопедија ЈЛЗ, Загреб, 1979, стр. 357–58. Опширније у: Саво Кржавац, Божидар Масларић, Рад, Београд, 1965.
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Посета патријарха српског Варнаве (Росића) Даљу, 1931. године

школа „Војвода Мишић’“, „Филип Вишњић“ и „Вељко Дугошевић“ у Београду. Поред рада у школи стално се бавио писањем. Био је члан редакције Просветног прегледа, дописник
Танјуга, Прес сервиса и Радио станице Љубљана. Сарађивао је
у многим листовима и часописима. Објавио је преко хиљаду
чланака и репортажа и двадесетак књига59. Осим стручних (као
што су: Припрема детета за полазак у школу, три издања:
1956, 1957. и 1959; иста књига је објављена и на мађарском, румунском и словачком језику; Сексуално васпитање младих,
1972; Васпитање за хумане односе међу половима, 1982; Кад
ваше дете пође у школу, 1983; Односи међу половима, 1983),
Чордашић је објавио и неколико књига мемоарске прозе (Сомборски смо ми ђаци, Београд, 1977; Даљски триптих: Панораме, Људи с периферије, Изгнаници, два издања 1988, Нови Сад,
Јован Брчин
Београд; Реквијем за мајора. Сомбор тридесетих година, БеоНиколај Велимировић
град, 2001), затим књигу Дарови Даља револуцији, науци и про(1881-–1956)
свети, (Београд, 1988), Биографију (Београд, 1997), Песме (Београд, 1999) и Поеме (Београд, 2000).
Осим поменутих, Ј. Ј. Штросмајера, Георгија Бранковића (и других патријарха
и јерарха СПЦ60, с обзиром на то да је у Даљу резиденција српских патријарха), Даљ је
током протекла два века био домаћин и многим другим званичницима и угледницима61.
59

Милан Чордашић, Библиографија објављених радова 1934–1984, Београд, 1984.
Варнава Дожић, Николај Велимировић...
61
Тако Динко Давидов помиње да је Захарије Орфелин, рођен у оближњем Вуковару боравио накратко у Даљу: „У јесен 1757. пошао је [митрополит Павле] Ненадовић на дуже путовање на које је повео и Орфелина. Свратили су у Хопово [...]. Из Хопова, преко Даља, где су се краће задржали на митрополијском имању, отишли су у Беч.“ (Динко Давидов, Српска графика у 18.
веку, Матица српска, Нови Сад, 1978, стр. 163, а према: Тихомир Остојић, Захарија Орфелин, Бе60

496

Часлав Оцић

Још 1804. године Даљ су
посетила двојица Руса А. И. Тургењев и А. С. Каисаров и у свом путопису оставили сведочења о локалним свадбеним обичајима и народним песмама.
Путујући Дунавом од његовог
ушћа до Мохача Даљ је посетио и о
њему у свом путопису оставио запис
познати дански писац бајки Андерсен
А. И. Тургењев
(Hans Christian Andersen, 1805–75).
Чести гости Миланковића у
Даљу били су и математичар Михаило Петровић Алас (1868–1943) и песник Јован Јовановић Змај (1833–
1904). Змај је и аутор епитафа Милану, оцу Милутиновом, на њиховој породич ној гроб ни ци на даљ ском
гробљу62.
У Даљу је у другој половини
Ханс Кристијан
19. века као адвокат боравио српски
Андерсен
Јован Јовановић Змај
књижевник Јаков Игњатовић (1824–
1888), који је ту и написао већину
својих романа. Он је житеље Даља овековечио у роману Чудан свет:
„Игњатовић је, сада то поуздано знамо, проживео у Даљу петнаест и по година,
од 1863. до 1879. Више него у икојем другом месту, него у родној Сентандреји, у Пешти
или у Новом Саду.
У време кад је он у њему боравио, Даљ је имао неких шест хиљада житеља –
око три и по хиљаде Срба, преко хиљаду и по Хрвата, око седам стотина Немаца и око
пет стотина Маџара. Старо средњовековно трговиште, на десној обали Дунава, с једне, а доцније и на железничкој прузи, с друге стране, Даљ је за Србе у Угарској имао
посебан значај зато што је у њему било седиште митрополијског властелинства, састављеног од Даља, Борова и Белог Брда, које је од 1706. г. припадало српским митрополитима, и што је био летња резиденција митрополита. У том славонском селу са нешто трговаца и занатлија, образованији свет чинили су учитељи, свештеници, општински бележник, управитељ и чиновници спахилука. Игњатовићево друштво су чинили
Петар Чарнојевић, док је био управитељ властелинства, поп Милош Рајачић, ‘велики
весељак, шаљивџија, љубавник и мангуп‘ и образовани поседник Недељковић. Дружио се и са сељацима, навраћао у њихове куће и бивао на њиховим седељкама. Сâм
оград, 1923, стр. 47–8). У мају 1847. у Даљу је (у Патријаршијском двору, као гост митрополита
Јосифа Рајачића) допутовавши лађом из Београда, на путу за Осек, где је требало да поздрави новог мађарског палатина, боравио министар и председник српске Владе Никола Христић (1818–
1911, остао „запамћен као веома способан администратор и лично поштен човек конзервативних
погледа“), који је то и описао у својим успоменама (Никола Христић, Мемоари, 1840–1862, Београд, 2006, у поглављу: Посета Осеку, стр. 111–112).
62
Види рад Драга Његована у овом Зборнику.
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је че сто путовао у Осијек, Винковце,
Но ви Сад, Сом бор и Пе шту, ње га су
посећивали пријатељи, уредници часописа из Новог Сада, Беча и Пеште, а ради куповине од њега одличних врста
грожђа и винарски трговци из Француске и Немачке. На једног од његових посетилаца у винограду Игњатовић је седамде сетих тодина, било је то по сле
смрти друге жене и јединца сина, оставио утисак ‘каквог свет ског мудраца,
Јаков Игњатовић
који је већ давно раскрстио са осталим
светом, па се повукао са поља јавности у мирно пристаниште
сеоског и виноградарског живота, бавећи се у својој осамљености размишљањем о таштини људског живота и о савршеној
бескорисности варошке вртоглавице.‘“63
Путујући глумац, новинар, редитељ Народног позоришта
у Београду и управник Српског народног позоришта у Новом
Саду, Петар Крстоношић (Кикинда, 21. јуна 1871 – Београд, 15.
фебруара 1963) духовито описује догодовштине око једне даљске представе „летеће богиње Талије“ у приповеци „Први пут
иза кулиса“ (у збирци Просветни надничари, Нови Сад, 1907).
Емилијан Глоцар (рођен 1906. у Северној Моравској, умро 1985.
у САД), православни свештеник и писац, боравећи од 1932. до

63
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Живојин Бошков, Јаков Игњатовић, Матица српска, Нови Сад, 1988, стр. 112.
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1939. године у Даљу, написао је свој роман Од пролећа до пролећа (Осијек, 1937) за који је добио прву награду на међународном конкурсу у Прагу. Ердут, Даљ, Борово, Бијело
Брдо и Вуковар литерарно је забележио Ђорђе Оцић (Даљ, 22. септембар 1934 –
Београд, 22. јануар 2008) у романима Смрт у Ердабову (Београд, 1987), Ердабовска
збирка (Београд, 1996) и Чудо на Дунаву (Београд, 1997. и 2000). Даљ је главни јунак у
већини приповедака Срете М. Батрановића (Даљ, 1935) објављених у збиркама Краљица медведа (Београд, 2003) и Трубач на месечини (Нови Сад – Петроварадин, 2007); неке од њих – на пример: Судбине – поред уметничке имају и прворазредну документарну вредност. Надахнуто је Даљ опевао Ђорђе Нешић (Бијело Брдо, 27. новембра 1957)
у песмама: Јаков Игњатовић на свом имању у Даљу, Летња резиденција Патријарха српског у Даљу, Манастир Водица у Даљ Планини, Родна кућа Милутина Миланковића у
Даљу (збирка Прозор кроз који Дунав тече, Загреб, 2000).
Енциклопедијске одреднице о Даљу најчешће илуструје Алт–Куникеова (Jacov
Alt, Adolph Kunike) литографија из 1831. Године 1961. из исте – бачке – перспективе панораму Даља насликао је (уље на лесониту) Љубомир Вујаклија (Жировац, Банија, 29.
јула 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 само кратак, „даљопис“. Богата историја Даља тек чека да буде обрађена.

Даљ Планина, Дубоки пут
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