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Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Од сек за ру му ни сти ку; Нови Сад; 

Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Учи тељ ски фа кул тет на  
ма ђар ском на став ном је зи ку – Катедра за  

друштвене науке, Суботица; 
Ака де ми ја на у ка и умет но сти Ру му ни је,  

Ин сти тут за те о ри ју и исто ри ју књи жев но сти  
ЂорђеКалинеску, Бу ку решт, Румунија
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ПРВОГСВЕТСКОГРАТА
Сажетак: У на шем ра ду ће мо по ку ша ти да при ка же мо исто риј
ски на пре дак у фор ми ра њу ру мун ског ин те лек ту ал ца у Вој во ди ни, 
по ја ву ру мун ских ин сти ту ци ја као ре зул тат ин те лек ту ал ног ак
ти ви зма, али и по ја ву пр вих ча со пи са и пи са ца у Вој во ди ни ко ји су 
до при не ли раз во ју мен та ли те та и кул ту ре Ру му на на овом про
сто ру. У пр вом де лу ра да ће мо при ка за ти исто риј ски кон текст 
по ја вљи ва ња пр вих пу бли ка ци ја на ру мун ском, за тим при су ство 
књи жев них де ла у ча со пи си ма, об ја вљи ва ње пр вих књи га и по че
так ра да пр ве из да вач ке ку ће „Ли бер та теа” („Li ber ta tea”) из 
Пан че ва. Циљ овог ра да је да при ка же мо ши рој јав но сти раз вој 
ру мун ске пи са не ре чи у Вој во ди ни по сле Пр вог свет ског ра та до 
по след њих де це ни ја два де се тог ве ка ка да се ру мун ска књи га мо же 
ста ви ти ра ме уз ра ме са књи гом дру гих ма њи на у Вој во ди ни. Ру
мун ска књи жев ност из Вој во ди не, иа ко је ре ла тив но „мла да”, раз
ви ла се бр зим то ком, за ма ње од јед ног ве ка до сти гла је вред ност 
ру мун ске књи жев но сти у ма тич ној др жа ви. Због свог ге о граф ског 
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по ре кла и због ин те р кул ту рал них про жи ма ња на те ри то ри ји Вој
во ди не, ру мун ска књи жев ност из Вој во ди не је је дин стве на, ин те
ре сант на и мо же се ис тра жи ти као по се бан кул тур ни фе но мен.

Кључне речи: ру мун ска књи жев ност, књи га, кул ту ра, ча со пис, 
ин те лек ту а лац, Вој во ди на

Увод

Ру му ни са те ри то ри је срп ског Ба на та, по сле Вер сај ског 
мира 1920. го ди не и по де ле на ру мун ски и ју го сло вен ски 
Ба нат, про ла зи ли су кроз ве о ма те жак дру штве нопо ли тич
ки жи вот, би ли су ли ше ни и нај о снов ни јих пра ва. На и ме, 
њи хо ве шко ле као и вер ске шко ле дру гих ма њи на рас пу
ште не су, се ља ци су би ли ис кљу че ни из аграр не ре фор ме, 
учи те љи и ру мун ски слу жбе ни ци от пу ште ни су из јав них 
слу жби. У та квој дру штве нопо ли тич кој кли ми ве ли ки број 
ин те лек ту а ла ца на пу шта Ба нат. Ма ли број ин те лел ту а ла ца, 
ко ји је остао у ру мун ски се ли ма и ста нов ни штво ве за но за 
сво ја ог њи шта, по ку ша ва ју да се по ли тич ки ор га ни зу ју и 
при ла го де но вој си ту а ци ји.1 Успе ва ју тек на кон про гла ша
ва ња Ви дов дан ског уста ва, у ју ну 1921. го ди не, ка да но ви 
ре жим по ста је то ле рант ни ји пре ма ма њи на ма. У ра ду ће мо 
по ку ша ти да при ка же мо исто риј ски на пре дак у фор ми ра њу 
ру мун ског ин те лек ту ал ца у Вој во ди ни, по ја ву ру мун ских 
ин сти ту ци ја као ре зул тат ин те лек ту ал ног ак ти ви зма, али и 
„истин ску ко лев ку” бу ду ћих пи са ца ко ји су до при не ли раз
во ју мен та ли те та и кул ту ре Ру му на на овом про сто ру. Вој
во ђан ски пи сци, ро дом из ру мун ских се ла, иа ко због шко ло
ва ња или за по сле ња на пу шта ју свој род ни крај, оста ју му и 
да ље при вр же ни на сто је ћи и да ље да одав де цр пе иде је за 
сво ја књи жев на де ла. 

Пр ве пу бли ка ци је и пр ве књи ге на  
ру мун ском је зи ку у Вој во ди ни

По сле Пр вог свет ског ра та, у дру штве нопо ли тич кој си ту
а ци ји „ко ја је би ла при лич но де при ми ра ју ћа, је ња ва ло је 
ин те ре со ва ње за умет ност и књи жев ност, оно је би ло пре
пуште но рас по ло же њу и ини ци ја ти ви по је ди на ца”2. То зна
чи да све што се та да мо гло штам па ти, штам па ло се на ра чун 
и ри зик осни ва ча ча со пи са. Ру мун ске но ви не или ча со пи се 

1 Ро шу, К. (1997) Ру мун ска штам па на про сто ру ју го сло вен ског Ба на
та у пе ри о ду из ме ђу два ра та, у: Ра до ви Сим по зи ју ма Ју го сло вен ски 
Банат и кул тур на и исто риј ска про шлост, Бе о град, За вод за уџ бе ни ке 
и наставна сред ства, стр. 214217.

2 Фло ра, Р. (1976) Ру мун ска књи жев ност у Вој во ди ни, Но ви Сад: Ма ти ца 
срп ска, стр. 42.
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су углав ном осни ва ли учи те љи у ру мун ским се ли ма. Пр ви 
пи са ни ме ди ји су би ли та ко зва ни „на род ни ка лен да ри”, ко ји 
из ла зе из ме ђу 1922. и 1925. го ди не у Пан че ву и у ко ји ма су 
об ја вље на по зо ри шна де ла за по тре бу при ка зи ва ња истих 
на сце на ма кул тур них дру шта ва у ру мун ским се ли ма. Го
ди не 1922. у штам па ри ји Wit tigschla ger из Пан че ва иза шла 
је из штам пе пр ва књи га штам па на у Вој во ди ни на ру мун
ском је зи ку. Реч је о збир ци пе са ма под на сло вом У зим ске 
ве че ри (În se ri de iarnă) учи те ља и ди рек то ра шко ле у се лу 
До ло во, Ро му лу са Ро ма на (Ro mu lus Ro man), ко ја са др жи 16 
пе са ма и мо но лог у про зи и сти хо ви ма. По сле не ко ли ко го
ди на за тиш ја, 1927. го ди не у Пан че ву је об ја вљен „на уч ни 
лист за кул ту ру, про грес и за ба ву“, Lu mi na (Све тлост), чи ја 
се вр ло ам би ци о зна иде ја све ла још од са мог по чет ка на ре
кла ме и на не ве што кон ци пи ран са др жај. Иа ко је по сто ја
ла те жња да лист по ста не гла си ло „свих Ру му на из Ба на та”, 
по ку шај је про пао по сле са мо не ко ли ко бро је ва. Тре ба ло је 
да про ђе де сет го ди на до по ја ве 1938. го ди не пр во у Вр шцу, 
а за тим у Пе тров гра ду (да на шњем Зре ња ни ну), ча со пис 
Graiul românesc (Ру мун ска реч). Већ од дру гог бро ја до био 
је по ма ло ам би ци о зан под на слов „ча со пис за кул ту ру, књи
жев ност, умет ност, вас пи та ње, дру штве на пи та ња и на у ку“, 
а са сто јао се од све га не ко ли ко стра на ма лог фор ма та, са 
фо то гра фи ја ма. Ту су об ја вљи ва не ин фор ма ци је о се о ским 
де ша ва њи ма, ру мун ске пе сме по зна тих пе сни ка, јед на стра
на је би ла по све ће на рад ни ци ма, јед на де ци и јед на же на ма. 
Та ко ђе су би ли об ја вље ни број ни члан ци о ра ду кул тур них 
дру шта ва, о по че ци ма ама тер ских по зо ри шних по кре та, као 
и сти хо ви пе сни ка из Ру му ни је. Пу бли ка ци ја је пре ста ла да 
из ла зи еми гра ци јом уред ни ка и осни ва ча у Ру му ни ју, а ча
со пис је остао по знат у исто ри ји са мо као још је дан по ку шај 
осни ва ња „гла си ла свих Ру му на Ба на та”.

За исто ри ју пи са не ре чи на ру мун ском је зи ку ве ћи зна чај 
су има ли не дељ ни ци, ко ји су из ла зи ли у Вр шцу и Пан че
ву и ко је су осни ва ле по ли тич ке пар ти је, што се мо же ви
де ти из са мих њи хо вих на сло ва: De moc ra tul (Де мо кра та), 
Bi ruința (По бе да), Zi a rul No stru (На ше но ви не), Fo a ia Po
po ru lui Român (Лист ру мун ског на ро да) итд. Не дељ ник 
Nădejdea (На да) по ја вио се у Вр шцу 1927. го ди не и из ла зио 
је до кра ја ра та. Иа ко је био на ци о на ли стич ки ори јен ти сан, 
об ја вљи вао је на род ну књи жев ност, књи жев не при ло ге и де
ла ру мун ских кла си ка и са вре ме ни ка. Ти су при ло зи „пред
ста вља ли нит на ко ју се на до ве за ло те ку ће књи жев но ства
ра ла штво”3. Ча со пис је са др жао књи жев ни до да так Juni mea 
bănăţeană (Ба нат ска омла ди на) у ко јем су об ја ви ли пр ви 

3 Исто, стр. 46.
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ру мун ски по зна ти ји пе сни ци али и мла ди пе сни цигим на
зи јал ци (ов де су би ли об ја вље ни и књи жев ни по ку ша ји ма
њих ме ђу рат них пи са ца, ин те лек ту а ла ца из Ру му ни је, ко ји 
су ра ди ли у ба нат ским се ли ма као учи те љи) итд. Овај ча
со пис је по сте пе но ра стао у успе шан пе ри о дич ни ча со пис. 
По ред ин фор ма ци ја о по ли тич ким до га ђа ји ма тог пе ри о да 
и књи жев них про фи ла ру мун ских пи са ца, ов де је об ја вље
на и фол клор на гра ђа при ку пље на у ру мун ски им се ли ма у 
Вој во ди ни као и ве ли ки број књи жев них ра до ва ру мун ских 
пи са ца. Ча со пис Nădejdea је имао ве ли ки зна чај за раз вој ру
мун ске књи жев но сти у Вој во ди ни. Пр вен стве но, Nădejdea 
је би ла пу бли ка ци ја по ли тич коин фор ма тив ног и кул тур
ног ка рак те ра, по све ћу ју ћи ве ћи део про сто ра жи во ту ба
нат ских Ру му на као и пра во слав ној ру мун ској цр кви. На 
ње ним стра ни ца ма би ле су об ја вље не пе сме нај по зна ти јих 
ру мун ских пе сни ка, али и ве ћи број про зних од ло ма ка стра
них ау то ра. Уред ни ци су углав ном пре фе ри ра ли да ту об ја ве 
пе сме ко је опи су ју ле по ту ру мун ских се ла али и со ци јал ну 
по е зи ју. При ли ком обе ле жа ва ња де се то го ди шњи це из ла же
ња ли ста, ве ли ки ру мун ски пе сник Ок та ви јан Гога (Oc ta vian 
Go ga) по слао је сле де ћи по здрав: „Уздај те се у нас, ве руј те  
у сво је пра во да сле ди те траг сво јих пра де до ва...” (Cre deți în 
drep tul vos tru de a călca mai de par te pe ur me le strămoșilor...)4 
док је исто ри чар Ни ко ла је Јор га по слао сле де ћу по ру ку: 
„Ми смо та мо где смо, во љом ве ко ва. Та ко су нас учи ли пре
ци да ис тра је мо. Пре ко пе пе ла на ших пре да ка, ле жи прах зе
мље...” (Noi sun tem un de sun tem prin vo ia ve a cu ri lor. Așa neau 
învățat strămoșii să fim tra i ni ci. Pe ce nușa alor noștri stă țărâna 
pământului...)5. И дру ге по зна те лич но сти су бо дри ле уред
ни штво ли ста Nădejdea да на ста ви са пра ће њем и вред но ва
њем кул ту ре, тра ди ци је и го во ра ов да шњих Ру му на. Ка сни је 
ће се у ли сту об ја вљи ва ти раз ли чи ти по ле мич ки члан ци пу
ни кле ве та и оп ту жби, те лист по сте пе но гу би свој не ка да
шњи углед. Број чи та ла ца опа да, че му је до при не ла и по ја ва 
но вог не дељ ни ка Fo a ia Po po ru lui Român (Лист румунског 
народа) Кул тур ног удру же ња Астра ко је је на ста ло у Вр шцу 
за вре ме не су гла си ца и раз ми ри ца ме ђу ру мун ским ин те лек
ту ал ци ма. Оштра кам па ња ко ју је во дио овај ча со пис про тив 
ли ста Nădejdea до ве ло је до га ше ња по то њег 1944. го ди не. 
Ру мун ски ин те лек ту ал ци су на кон га ше ња ли ста Nădejdea 
об ја вљи ва ли члан ке из обла сти обра зо ва ња, кул ту ре и кул
тур ног ама те ри зма у ли сту Fo a ia Po po ru lui Român.

4 Cf. Ро шу, К. (1997) Ру мун ска штам па на про сто ру ју го сло вен ског Ба
на та у пе ри о ду из ме ђу два ра та, у: Ра до ви Сим по зи ју ма Ју го сло вен ски 
Ба нат и кул тур на и исто риј ска про шлост, Бе о град: За вод за уџ бе ни ке 
и настав на сред ства, стр. 215.

5 Исто.
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Ка да се 1933. го ди не пот пи са ла ју го сло вен скору мун ска 
кон вен ци ја о уре ђе њу ма њин ских шко ла Ру му на у Ба на ту и 
до ла ском на став ни ка из Ру му ни је по уго во ру, кул ту ра је кре
ну ла уз ла зним пу тем.6 Ови учи те љи су и до при не ли осни ва
њу по је ди них ча со пи са и ин сти ту ци ја на ру мун ском је зи ку. 
Нај ве ћу уло гу су има ли у осни ва њу сек ци је на ру мун ском 
је зи ку при гим на зи ји у Вр шцу и у дру гим окол ним се ли ма. 
Све ове исто риј ске окол но сти ути ца ле су на на чин жи во та 
ру мун ске ма њи не у срп ском Ба на ту, што је у ве ли кој ме ри 
ути ца ло и на књи жев ност, јер су ов да шњи пи сци цр пе ли 
сво је иде је из сва ко днев ног жи во та ру мун ског се ља ка. 

У ра ном пе ри о ду раз во ја ру мун ске књи жев но сти у 
Војводини, пи сци су, по ред на чи на жи во та, пи са ли и о тра
ди ци ја ма и о љу ба ви пре ма род ном кра ју. Но во о сно ва не 
се о ске шко ле су шко ло ва ле по зна та име на ру мун ске књи
жев но сти, где су бу ду ћи пи сци свој пе снич ки та ле нат пр вен
стве но по ка зи ва ли на књи жев ним сек ци ја ма и об ја вљи ва ли 
су сво ја де ла у ли сту Fo a ia Po po ru lui Român. У ме ђу рат ном 
пе ри о ду, из ме ђу 1923–1924. го ди не ве ли ку уло гу су има ли и 
пр ви уџ бе ни ци на ру мун ском је зи ку као и пр ве књи ге на зва
не Ca len da rul po po ru lui (1922–1924) или Ca len da rul Nădejde 
(1929–1944), ко је су, ина че, го ди шњи ка лен да ри са стра ни
ца ма пу них на род не књи жев но сти и ори ги нал них ро ман
тич них и тра ди ци о нал них пе са ма. По је ди ни пи сци ко ји су 
об ја вљи ва ли у овим ка лен да ри ма ка сни је су по ста ли пи сци 
по зо ри шних де ла ко ја су, за тим, би ла при ка зи ва на на сце
на ма до мо ва кул ту ре у ру мун ским се ли ма у Ба на ту. У овом 
пе ри о ду об ја вљу је се крат ка про за, афо ри зми, пе сме у ба
нат ском ди ја лек ту и ре пор та же о жи во ту Ру му на у Ба на ту. 
Ру мун ски пи сци, ко ји су се шко ло ва ли у ве ћим гра до ви ма 
осни ва ли су књи жев не сек ци је и Удру жење румун ских сту
де на та Ју го сла ви је 1932. го ди не.

У ме ђу рат ном пе ри о ду, у срп ском Ба на ту, код ру мун ског на
ро да у Вој во ди ни раз ви ла се свест о осни ва њу пу бли ка ци је 
ко ја ће ме шта не ин фор ми са ти о свим аспек ти ма жи во та, али 
и књи жев ни ча со пис на ко ји ма ће са ра ђи ва ти сви ко ји же ле 
да се афир ми шу као пи сци, те је та ко 1946. го ди не осно
ван не дељ ник Li ber ta tea (Сло бо да) са књи жев ним до дат ком 
Li ber ta tea Literară (Књи жев на сло бо да), а за тим и ча со пис 

6 Отва ра ју се сек ци је на ру мун ском је зи ку у Гим на зи ји у Вр шцу (1934), 
отва ра се Ру мун ски ин тер нат у Вр шцу (1937–1947), осни ва се Кул тур
но дру штво Ру му на у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (Aso ciaţia 
culturală a românilor din Re ga tul SCS) (1927),  по је ди на дру штва за љу
би те ље књи га  – Чи та лач ко дру штво Банатске омла ди не (So ci e ta tea 
pen tru lectură Ju ni mea bănăţeană) и би бли о те ке, из да вач ка ку ћа и штам
па ри ја Nădejdea (1939) и пр ве ру мун ске цр кве не за јед ни це.
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Lu mi na (Све тлост) 1947. го ди не, па се све што се до та да 
пи са ло и об ја вљи ва ло у ра ни јим пу бли ка ци ја ма сма тра ло 
по чет нич ким по ку ша ји ма уче ни ка, сту де на та или учи те
љапе сни ка. Та ко ђе се мо же ре ћи да све за слу ге за про мо
ви са ње ру мун ског књи жев ног ства ра ла штва у Војво ди ни 
при па да ју Но вин скоиз да вач кој ку ћи Li ber ta tea, ко ја ви ше 
од се дам де це ни ја об ја вљу је књи ге на ру мун ском је зи ку у 
Вој во ди ни, као и исто и ме ном ли сту, те ча со пи су Lumina, 
ко ји не пре кид но из ла зи од 1946. го ди не. За хва љу ју ћи из
да вач кој ку ћи Li ber ta tea, „мо же мо да го во ри мо о јед ном 
ау тен тич ном ру мун ском ду хов ном про сто ру ко ји нас пред
ста вља, и за што да не, о јед ној књи жев но сти, ма те ри ја ли зо
ва ној у на шим књи га ма, пи са ној на јед ном истом је зи ку –  
ру мун ском”.7

Тек сто ви об ја вље ни у пр вим го ди на ма из ла же ња пу бли ка
ци ја, као и пр ве об ја вље не књи ге, по сма тра не су од стра не 
ру мун ске кри ти ке као тек сто ви „ди ску та бил не вред но сти”8, 
сма тра ло се да је то књи жев ност „без сна ге да оп ста не”, али 
и да су сва об ја вље на де ла ве о ма зна чај на за да љи раз вој 
ру мун ске књи жев но сти у Вој во ди ни, „за фор ми ра ње ру
мун ске књи жев не кли ме”9, ко ја тек се дам де се тих го ди на на
пу шта тра ди ци о на ли зам, по ја вом тек сто ва ко ји „истин ски 
по ку ша ва ју да се свр ста ју у ред пра вих ли те рар них вред
но сти”10. Књи жев но ства ра ла штво Ру му на је за са мо не ко
ли ко де це ни ја до сти гло естет ске вред но сти ко је овој књи
жев но сти обез бе ђу ју за слу же но ме сто у исто ри ји ру мун ске 
књижевно сти.

Пр ви пи сци и пр ве књи ге – Књи жев но  
ства ра ла штво на ру мун ском је зи ку у Вој во ди ни

По че так бо га тог књи жев ног ства ра ла штва Ру му на у Вој во
ди ни тре ба тра жи ти у пр вим ме се ци ма 1945. го ди не, ка да је 
с по чет ком на ста ве у сред њим шко ла ма  у Вр шцу „по че ла са 
ра дом и Књи жев на дру жи на уче ни ка у окви ру та да шњег ин
тер на та”11. Ре зул тат тог ра да је Al ma na hul Societății li te ra re 
a ele vi lor români 1945–1946 [Алманах Књи жев ног дру штва 
ру мун ских уче ни ка 1945–1946] ко ји је изашао 1947. го ди не. 

7 Чо ба ну, Н. (1997) Пет де це ни ја ру мун ске бе ле три сти ке у ју го сло вен
ском Ба на ту, у: Ра до ви Сим по зи ју ма Ју го сло вен ски Ба нат и кул тур на и 
исто риј ска про шлост, Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства,  
стр. 208209. 

8 Исто, стр. 208.
9 Исто.
10 Исто.
11 Узе лац, М. и Јон, Б. Јед ног да на у Ме си ћу, збор ник пе са ма вој во ђан ских 

Ру му на, Вр шац: КОВ, стр. 910.
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У овом ал ма на ху сво је пе сме об ја вљу је по зна та на ша пе сни
ки ња Фло ри ка Ште фан (Flo ri ca Ște fan). По че ци у окви ру ове 
„ли те рар не дру жи не” и на стра на ма не дељ ни ка Li ber ta tea, 
као ре зул та ти из ме ње них дру штве нопо ли тич ких усло ва 
ство ре них Ре во лу ци јом и да љим раз во јем ње них те ко ви на 
по за вр шет ку дру гог свет ског ра та, би ли су ве о ма успе шни. 
Срећ на окол ност за мла де пе сни ке је би ла та да су се у том 
пе ри о ду мо гли угле да ти на Вас ка По пу, ко ји је био је дан од 
осни ва ча ча со пи са Lu mi na. Те пр ве по рат не го ди не мо же
мо сма тра ти пре суд ним за да љу ори јен та ци ју ру мун ских 
писаца у Вој во ди ни.

Но вин скоиз да вач ка ку ћа Li ber ta tea, осно ва на 1945. го ди
не, по че ла је са из да вач ком ак тив но шћу об ја вљу ју ћи ис прва 
иде о ло шке књи ге са од ре ђе ном те ма ти ком. Про фе сор др 
Ра ду Фло ра (Ra du Flo ra), у сво јој књи зи Ру мун ска књи жев
ност у Вој во ди ни, об ја вље ној у Ма ти ци срп ској 1976. го ди
не, ка же да је „вој во ђан ска књи жев ност на ру мун ском је зи
ку ро ђе на 1945. го ди не пр вим сти хо ви ма Јо на Ба ла на (Ion 
Bălan) у књи жев ном до дат ку Li ber ta tea literară [Књижевна 
слобода] и у ча со пи су Lu mi na”12. Го ди не 1947. књи ге У зо ри 
(În zo ri) Ми ха ја Авра ме скуа (Mi hai Avra me scu), Пе сма мом 
се лу (Cântecul sa tu lui meu) Јо на Ба ла на и Пут кроз дан и 
ноћ (Drum prin no ap te și prin zi) Ра дуа Фло ре отво ри ли су 
пут бо га те из да вач ке про дук ци је, у ко јој до ми ни ра по е зи ја 
и при по вет ка / ро ман. По ја ва ових три ју де ла по здра вље на 
су као истин ска от кро ве ња, ка ко код нас, та ко и у Ру му ни
ји. Пр ви при каз ру мун ске књи жев но сти из Вој во ди не, као 
по се бан фе но мен ко ји се раз ви ја па ра лел но са ру мун ском 
књи жев но шћу у ма тич ној зе мљи, дао је пе сник Са ша Па на 
(Sașa Pană) у ча со пи су Књи жев на ре ви ја (Re vi sta literară). 
Од ка да је осно ван до да так Li ber ta tea literară, 31. де цем
бра 1946. го ди не у Вр шцу, чи ји је пр ви глав ни и од го вор ни 
уред ник био Вас ко По па, кре ће истин ски раз вој ру мун ске 
књи жев но сти у Вој во ди ни, пра те ћи шта се де ша ва у ру мун
ској књи жев но сти али и у књи жев но сти ма ју го сло вен ских 
на ро да. У Пред го во ру ча со пи са Li ber ta tea literară, Вас ко 
По па je на пи сао ко ја је свр ха осни ва ња ча со пи са: „пру жа ње 
мо гућ но сти по чет ни ци ма у књи жев ном и умет нич ком де ло
ва њу, с јед не стра не, и за до во ље ње же ља на род них ма са за 
здра вим, ре ал ним и про гре сив ним чи та њем, с дру ге стра
не”13. У ње них де вет бро је ва ко ји су иза шли у пе ри о ду од 
апри ла до децембра 1946. го ди не, по што ва ле су се „те зе” 

12 Фло ра, Р. (1976) Ру мун ска књи жев ност у Вој во ди ни, Но ви Сад: Ма ти ца 
срп ска, стр. 59.

13 Прим. прев. 
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уред ништва14, та ко да су об ја вље на књи жев на де ла у ду ху 
вре ме на Јо на Ба ла на, Ра дуа Фло ре, Ми ха ја Авра ме скуа, Јо
на Мар ко ви ћа нуа (Ion Ma co vi ce a nu), Фло ри ке Ште фан, Си
ми о на Дра гу це (Si mion Drăguța), Те о до ра Шан друа (Te o dor 
Șan dru) и дру гих пи са цасе ља ка. Де ла ру мун ских пи са ца из 
Ру му ни је ско ро да се ни су ни об ја вљи ва ла. 

У сво јој књи зи Ру мун ска књи жев ност Вој во ди не (Па но ра
ма јед не че твр ти не ве ка (19561970)) ис так ну ти на уч ник и 
њи жев ник Ра ду Фло ра пи ше: „Књи жев ност на ру мун ском 
је зи ку у САП Вој во ди ни на ла зи се у по ло жа ју, да је та ко 
на зо ве мо, ми крок њи жев но сти. Али, да од мах до да мо, не 
као уса мље но остр во. Ње не ма ле ди мен зи је ис по ља ва ју се 
ви ше у чи ње ни ци да су из да ња штам па на у ма њим ти ра
жи ма и, као та ква, обра ћа ју се огра ни че ном бро ју чи та ла ца. 
Јер, исто вре ме но, она има и при ви ле го ван по ло жај: што се 
на ла зи на рас кр сни ци две ју књи жев но сти, и то не баш бе
зна чај них: ру мун ске и ју го сло вен ске. И не као пре пре ка из
ме ђу њих, већ као чврст мост...”15 Гле да но данас, књи жев но 
ства ра ла штво на ру мун ском је зи ку у Вој во ди ни за у зе ло је 
зна чај но ме сто у кул тур ном жи во ту вој во ђан ских Ру му на, у 
скло пу ши ро ких зах те ва ду хов ног жи во та ове ма њи не. 

Апри ла, 1946. го ди не, по за кљу чи ва њу пр вог кон кур са рас
пи са ног за пи сце на ру мун ском је зи ку, осно ван је по ме ну ти 
књи жев ни до да так Li ber ta tea literară где су об ја вље ни ра до
ви на гра ђе ни на кон кур су. Убр зо, 11. ав гу ста 1946. го ди не, 
осно вао се и књи жев ни круг Lu mi na ка да је „ро ђе на же ља 
на ших књи жев ни ка да књи жев ној ак тив но сти да ју ка рак
тер ор га ни зо ва ног ра да”16. Од та да по чи њу се ор га ни зо ва ти 
књи жев не ве че ри по ра зним се ли ма  у Ба на ту, што ути че 
на ши ре ње кру га ства ра ла ца и чи та ла ца на ру мун ском је зи
ку. Иду ће, 1947. го ди не, по чи ње да из ла зи ча со пис Lu mi na, 
чи ји је пр ви од го вор ни уред ник био Вас ко По па а ко ји из
ла зи без пре стан ка и да нас. За раз вој књи жев не ак тив но сти 
на ру мун ском је зи ку од ве ли ког зна ча ја био је по сле рат ни 
раз вој школ ства, по ја ва ве ћег бро ја ча со пи са на ру мун ском 
је зи ку, као и на уч на ис тра жи ва ња о про бле ми ма ру мун ског 
је зи ка и књи жев но сти у окви ру Дру штва за ру мун ски је зик 
у Вој во ди ни, осно ва ног 1962. го ди не. Ча со пис Lu mi na је од 
свог на стан ка ори јен ти сан ка про мо ви са њу ори ги нал ног 
ства рала штва пи са ца на ру мун ском је зи ку. У ча со пи су су 

14 Agac he, C. (2010) Li te ra tu ra română din Vo i vo di na, Pan ci o va: Edi tu ra 
Liber ta tea, р. 35.

15 Фло ра, Р. (1976) Ру мун ска књи жев ност у Вој во ди ни, Но ви Сад: Ма ти ца 
срп ска, стр. 5859.

16 Узе лац, М. и Јон, Б. (1976) Јед ног да на у Ме си ћу, збор ник пе са ма вој во
ђан ских Ру му на, Вр шац: КОВ, стр. 10.
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об ја вљи ва на де ла књи жев но сти на ро да бив ше Ју го сла ви је и 
вред на оства ре ња свет ске књи жев но сти, као и књи жев но сти 
су сед не Ру му ни је. 

У пр вим де це ни ја ма од осни ва ња ча со пи са  Lu mi na, ли ста 
Li ber ta tea и књи жев ног до дат ка Li ber ta tea literară као и из
да вач ке ку ће Li ber ta tea, ма ло се не го ва ла књи жев на кри
ти ка, на ро чи то ка да су у пи та њу оства ре ња вој во ђан ских 
Руму на. Упра во због не до стат ка до брих књи жев них кри ти
ча ра или не ког ко би мо гао вред но ва ти об ја вље на де ла на 
ру мун ском, као и због про на ла же ња та лен то ва них пи са ца 
ме ђу ру мун ском ма њи ном у Вој во ди ни, фор ми рао се Ак тив 
пи са ца при Дру штву за ру мун ски је зик у Вој во ди ни у окви
ру ко јег су се ор ган изо ва ли са стан ци на ко ји ма се кри тич ки 
раз го ва ра ло о сва кој об ја вље ној књи зи ру мун ских пи са ца. 
Стал ни су сре ти са чла но ви ма ли те рар них сек ци ја уче ни ка 
сред њих шко ла по мо гли су у ја вља њу но вих име на у ру мун
ској књи жев но сти, ко ја је знат но кре ну ла уз ла зним пу тем у 
пр вим по сле рат ним го ди на ма. 

У пр вим де це ни ја ма ра да Из да вач ке ку ће Li ber ta tea нај ви
ше је би ло књи га по е зи је, за тим су би ли об ја вље ни ро ма ни, 
при по вет ке и по зо ри шни ко ма ди, али у по ре ђе њу са сто
ти на ма на сло ва школ ских уџ бе ни ка на ру мун ском је зи ку 
си ту а ци ја је би ла по ра жа ва ју ћа за књи жев ни из раз: „јед на 
књи га из кул ту ре и књи жев но сти на два на ест оста лих”17. 
Ин те ре сант на је чи ње ни ца да се у по сле рат ном пе ри о ду, ни 
по сле три де це ни је ни је по ја ви ло нијед но де ло књи жев не 
кри ти ке, осим исто ри је књи жев но сти. Књи жев на кри ти ка 
је по вре ме но об ја вљи ва на у ча со пи си ма, али то још увек 
ни је би ло си сте мат ски ни ор га ни зо ва но. Пр ву по де лу ру
мун ског књи жев ног ства ра ла штва на ру мун ском је зи ку у 
Вој во ди ни ура дио је про фе сор Ра ду Фло ра у сво јој књи зи 
Ру мунска књи жев ност у Вој во ди ни: 1. Фа за по ле та и афир
ма ци је (1945–1955), ко ја је сна жно ан га жо ва на по ли тич ки и 
со ци о ло шки „и са при ме ном (и им пли ка ци ја ма) [...] кри те
ри ју ма со ци ја ли стич ког ре а ли зма”18; 2. Пе ри од „стаг ни ра ња 
про дук тив но сти  у оби му, у ма си, али и пе ри од кон цен три
са ња и из бо ра стар та ка но вом по ле ту [...]”19. Ово је пе ри од 
из ме ђу 1956. и 1965. го ди не. ка да ча со пис Lu mi na об ја вљу је 
у јед ном свом бро ју есеј та да мла дог пе сни ка Јо на Ми лоша 

17 Фло ра, Р. (1976) Ру мун ска књи жев ност у Вој во ди ни, Но ви Сад, Ма ти ца 
срп ска, стр. 60.

18 Узе лац, М. и Јон, Б. (1976) Јед ног да на у Ме си ћу. Збор ник пе са ма вој во
ђан ских Ру му на, Вр шац, КОВ, стр. 13.

19 Исто.
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(Ion Mi loș), Шта нам је чинити?[C ei de făcut?],20 ко ји ће 
до ве сти до ве ли ких пре пи ра ња из ме ђу пи са ца тра ди ци о на
ли ста и писаца мо дер ни ста, од мах на кон су ко ба у срп ској 
књи жев но сти про у зро ко ва ног по ја вом збир ки Ко ра Вас ка 
По пе и 87 пе са ма Ми о дра га Па вло ви ћа. Есеј је био нео п
хо дан сиг нал о на пу шта њу ста рих обра за ца пи са ња и по че
так про ме на у пе снич ком дис кур су у Вој во ди ни, на пу шта ње 
про лет кул ти стич ких иде ја и окре та ње мо дер ни зму, што је 
до ве ло до ау то ег зи ла по је ди них пе сни ка у срп ску књи жев
ност. Са мо је дан ма њи број пе сни ка се вре ме ном вра ти о 
свом је зи ку и об ја вљи ва о и на ру мун ском је зи ку. Ипак, у 
овом пе ри о ду пр ве збир ке пе са ма об ја вљу ју пе сни ци по
врат ни ци са бу ку ре штан ског уни вер зи те та, ко ји до но се но
ви лир ски дис курс у ру мун ском пе сни штву у Вој во ди ни. 

Тек у сле де ћем, тре ћем пе ри о ду би ће плод но тра га ње за 
кри те ри ју ми ма, што и до во ди до по ја ве пр вих књи га књи
жев не кри ти ке. Ово је пе ри од од 1966. го ди не, „ета па осло
ба ђа ња од ше ма, ета па не прет по ста вље них по ле та, на ро
чи то у по е зи ји, али и у про зи”21. Јед на од пр вих исто ри ја 
ру мун ске књи жев но сти из Вој во ди не, под на сло вом Ру мун
ска књи жев ност из Вој во ди не об ја вље на 2010. у Из да вач кој 
ку ћи  Li ber ta tea, ау тор ке Ка тин ке Ага ке (Ca tin ca Agac he) из 
Ру му ни је, го во ри о ру мун ској књи жев но сти у Вој во ди ни по
де ље ној по ге не ра ци ја ма (ге не ра ци ја пи са ца пе де се тих го
ди на, ге не ра ци ја пи са ца ше зде се тих го ди на итд.) али не и по 
дру гим кри те ри ју ма, нај ви ше због то га што се раз ви ла ван 
ма тич не др жа ве, по ње ном ми шље њу без ве ћих слич но сти 
са ру мун ском књи жев но шћу у Ру му ни ји, где је у том пе ри о
ду био на сна зи Ча у ше ску ов ре жим ко ји је спа љи вао књи ге 
ко је му ни су би ле по уку су и ко је су би ле „прет ња држави”, 
а пи сце про те ри вао из др жа ве или за бра њи вао (та ко су би ли 
за бра ње ни нај ве ћи умо ви два де се тог ве ка, као што су Ежен 
Јо не ско (Eu gen Io ne scu), Емил Си о ран (Emil Ci o ran), Мир
ча Ели ја де (Mir cea Eli a de) итд.). У том пе ри о ду ру мун ска 
књи жев ност из Војводине је окре ну та срп ској књи жев ној 
сце ни у ко јој су до ми ни ра ли пи сци ко ји су сво јим да ром 
до при не ли осло ба ђа њу од по ли тич ког при ти ска, где то ком 
пе де се тих и ше зде се тих го ди на 20. ве ка ви ше ге не ра ци
ја нео мо дер ни ста екс пе ри мен ти ше „у књи жев ном ства ра
њу као и ли те рар ним фор ма ма и по ступ ци ма об ли ко ва ња” 
(Оскар Да ви чо, Ди бри ца Ћо сић, Ми ха и ло Ла лић и мно ги 
дру ги). Њи ма се та да при дру жу ју сво јим мо дер ни стич ким 

20 Mi loș, I. (1957) Cei de făcut? Lu mi na XI, br. 6, рр. 292295; Mi loș, I. (1958) 
Cei de făcut? Lu mi na XII, br. 1, рр. 3538.

21 Фло ра, Р. (1976) Ру мун ска књи жев ност у Вој во ди ни, Но ви Сад: Ма ти ца 
срп ска, стр. 60.
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про до рима Па вле Угри нов, Ми о драг Бу ла то вић, Вас ко По
па, Бран ко Миљ ко вић, Сте ван Ра ич ко вић, Иван В. Ла лић, 
Бо ри слав Ра до вић и дру ги”22.

Од се дам де се тих го ди на на о ва мо ру мун ска књи жев ност у 
Вој во ди ни бе ле жи су штин ски и бу ран пре о бра жај, а зна чај
на де ла не ких пи са ца ну де за ни мљив увид у но во књи жев но 
раз до бље. Има ју ћи у ви ду да ру мун ска књи жев ност у Вој
во ди ни не при па да шко ла ма и гру па ци ја ма, она је у не пре
ста ном отва ра њу и об на вља њу, а збир ке по е зи је из овог пе
ри о да, Бу ђе ње клеп си дре Слав ка Ал ма жа на (Slav co Almăjan) 
(1973) и Јед ног да на у Ме си ћу (1976) Ми ла на Узел ца и Јо на 
Ба ла на, све до ци су тра же ња вла сти тог иден тите та. Упр кос 
са др жај ном ша ре ни лу и од су ству стро жих кри те ри ју ма, ове 
две збир ке ипак има ју књи жев но и сто риј ску на ме ну – оне 
озна ча ва ју пр ве ан то ло ги је пе сни штва Ру му на у Вој во ди ни. 
„Ње на по ја ва на ме ће и пи та ње пра вог кри тич ког са мо и спи
ти ва ња од но са и сра зме ра, и то упра во да нас, ка да ова мла да 
ли те ра ту ра по ка зу је зна ке зре ло сти. Или упра во да нас, ка да 
је ова по е зи ја јед на од ма ло број них ју го сло вен ских ко ја већ 
има сво ју, на пи са ну, исто ри ју књи жев но сти”23.

Ка да је 1975. го ди не на че ло ча со пи са Lu mi na био иза бран 
пе сник Слав ко Ал ма жан,  ли дер ге не ра ци је пе сни ка мо дер
ни ста и по др жан од стра не мла дих пе сни ка Пе тру Кр дуа 
(Pe tru Cârdu) и Јо а на Фло ре (Ioan Flo ra), ру мун ска књи жев
ност у Вој во ди ни се окре ће дру гим књи жев ним про сто ри ма 
(об ја вљу ју се ре цен зи је ру мун ских кри ти ча ра и пре ве де на 
де ла свет ске књи жев но сти), син хро ни за ци ји са ру мун ском 
али и са свет ском књи жев но шћу, упи су ју ћи но ву фа зу у 
свом раз во ју. Иа ко се у ча со пи су Lu mi na об ја вљу ју ра зни 
кри тич ки ста во ви о ру мун ској кла сич ној књи жев но сти, или 
освр ти на књи жев ност на ро да бив ше Ју го сла ви је и свет ске 
књи жев но сти, при ка зи де ла ру мун ске књи жев но сти из Вој
во ди не ве о ма су рет ки, нај ви ше због ма лог бро ја књи жев
них кри ти ча ра. О ма лом бро ју кри тич ких при ка за ука зу ју и 
исто ри ча ри ру мун ске књи жев но сти из Вој во ди не, Ште фан 
Н. По па (Ște fan N. Po pa) (Исто ри ја ру мун ске књи жев но сти 
из Вој во ди не, Пан че во, Ли бер та теа, 1997) и Ка тин ка Ага ке 
(Ру мун ска књи жев ност у Вој во ди ни, 2010), ма да ка да да
нас, по сле по ла ве ка, вра ти мо филм уна зад и ана ли зи ра мо 

22 Ђор ђић, С. (2019) Срп ска књи жев ност 20. ве ка. По ку шај пе ри о ди за ци
је, у: Phi lo lo gia Me di a na. Го ди шњак за срп ску и ком па ра тив ну књи жев
ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу, год. 2, бр. 2, Ниш, Фи ло зоф ски 
фа кул тет, стр. 171.

23 Кр ду, П. (1983) Ру мун ска по е зи ја у Вој во ди ни. То ко ви, опре де ље ња, 
пе сни ци, у: По под не у гра ду. Ан то ло ги ја пе са ма вој во ђан ских Ру му на,  
Вр шац: Књи жев на оп шти на Вр шац, стр. 1213.
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рубри ке по све ће не кул ту ри не дељ ни ка Li ber ta tea, све бро је
ве ча со пи са Lu mi na и дру ге ча со пи се об ја вље не на срп ском 
и на ма њин ским је зи ци ма у Вој во ди ни, књи жев на кри ти ка 
је увек би ла ту не где при сут на, ма кар с по ла стра ни це при ка
за. Кри ти ку ру мун ских де ла за ти че мо у днев ној и не дељ ној 
штам пи (Li ber ta tea, Li ber ta tea literară, По ли ти ка, Књи жев
не но ви не, Бор ба и др.), као и у струч ним и на уч ним ча со пи
си ма (Lu mi na, Hid, Ле то пис Ма ти це срп ске, По ља, и др.), 
на ру мун ском, срп ском, сло вач ком, ма ђар ском, ру син ском и 
дру гим је зи ци ма24. Име на ко ја су се афир ми са ла на књи жев
ном пла ну, пот пи су ју и раз не есе ји стич кокри тич ке при ка зе 
ко ји оце њу ју фе но мен ру мун ске вој во ђан ске књи жев но сти 
из раз ли чи тих угло ва. Тек по сле осни ва ња Дру штва за ру
мун ски је зик у САП Вој во ди не (1962) и ства ра ња Књи жев
ног ак ти ва при овом дру штву (1964) по ве ћа ва се и бри га за 
књи жев ни фе но мен и кул ту ру и ре о рга ни за ци ју. На јед ном 
од на уч них ску по ва Дру штва за ру мун ски је зик од лу че но је 
да се убу ду ће ста ви ак це нат по себ но на сва ки књи жев ни род 
и да сва ки уче сник об ја ви сво је ра до ве у Ана ли ма Дру штва 
за ру мун ски је зик, по сте пе но уда ља ва ју ћи се од стро гог и 
кру тог со ци ја ли стич ког ре а ли зма. Ра дом кри ти ча ра Си ме 
Пе тро ви ћа под на сло вом Вред но сти вој во ђан ске ру мун ске 
књи жев но сти25, по ја ви ла се иде ја о пи са њу мо но граф ске 
на уч не сту ди је, по тез ко ји је при хва ћен са оду ше вље њем и 
што је на ве ло и дру ге мла ђе пи сце да се ис про ба ју у пи са
њу есе ја и кри тич ких при ка за. Про фе сор Ра ду Фло ра је ис
пра тио сва ки но ви ко рак у ру мун ској књи жев но сти, о че му 
је пи сао сле де ће: „Да кле, по ја вио се низ име на, ста ри јих и 
мла ђих, и не ке су штин ске ана ли зе, оне ко је су на нас оста ви
ле ути сак, све до че о то ме да ће но ва књи жев на кри ти ка иза
ћи из ћор со ка ка и да ће не са мо ус пе ти да пра ти књижевни 
по крет, већ да ће у до број ме ри и ути ца ти на ње га”26.

Кад је на че лу ча со пи са Лу ми на до шао но ви нар, пре во ди
лац и пу бли ци ста Си ме он Ла за ре а ну (Si meon Lăzăreanu), 
ру мун ска књи жев ност се све ви ше окре ће ка ге не рал ном ру
мун ском и европ ском фе но ме ну у прав цу син хро ни за ци је са 
њим. Са да се по ја вљу ју по зна та име на ру мун ске књи жев но
сти у Вој во ди ни, пре во де се по зна та де ла свет ске и срп ске 
књи жев но сти на ру мун ски је зик, а ве ли ка име на ру мун ске 

24 Ћор ко вић, М. (2014) Књи жев на исто ри ја као си стем кул тур ног пам ће
ња: на при ме ри ма из ру мун ске књи жев но сти у Вој во ди ни, у: Ана ли Фи
ло ло шког фа кул те та, књи га XXVI, Све ска I, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, 
стр. 135.

25 Pe tro vić, S. (1971) Va lo ri le li te ra tu rii române vo i vo di ne ne, Lu mi na, Nr. 6, 
XXV, 1971, рр. 2636.

26 Фло ра, Р. (1976) Ру мун ска књи жев ност у Вој во ди ни, Но ви Сад: Ма ти ца 
срп ска, стр. 151.
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књи жев но сти об ја вљу ју сво ја де ла у овом ча со пи су. Књи
жев на кри ти ка је пр вен стве но би ла при сут на за хва љу ју ћи 
пу бли ци сти ма и пи сци ма, као и уни вер зи тет ским про фе со
ри ма и ру мун ским стра ним лек то ри ма са бе о град ског или 
но во сад ског уни вер зи те та. 

Ви ше де се ти на тек сто ва срп ских кри ти ча ра о ру мун ској 
књи жев но сти из Вој во ди не или о ру мун ској по е зи ји у пре во
ду Пе тру Кр дуа, Ада ма Пу сло ји ћа, Фло ри ке Ште фан, Слав
ка Ал ма жа на и др. об ја вље на су у срп ским или у вој во ђан
ским ру мун ским ча со пи си ма, под сти чу ћи ти ме мла де пи сце 
у њи хо вом афир ми са њу као и об ја вљи ва њем њи хо вих пр вих 
књи га у из да вач кој ку ћи Ли бер та теа. Ве ћи део пи са ца, као 
што су Јо ан Фло ра, Јо ан Ба ба (Ioan Ba ba), Па вел Га та јан цу 
(Pa vel Gătăianțu), Пе тру Кр ду пи шу па ра лел но на срп ском и 
на ру мун ском, о че му пи ше Слав ко Ал ма жан у сво јом књи зи 
Me ta ga la xia minoritară [Мањинска метагалаксија] (1996): 
„Ру мун ска књи жев ност из Вој во ди не се раз ви ла у др жа ви 
у ко јој би лин гви зам и плу ри лин гви зам су би ли са свим нор
мал ни фе но ме ни. Она се ни је по ја ви ла у ди ја спо ри (...), наш 
ства ра лач ки је зик је ру мун ски, а ег зи стен ци јал ни про стор 
Вој во ди на. Мо же мо ре ћи да се она по ја вљу је под окри љем 
две ју кул ту ра, две ју тем пе ра мен тал них ка те го ри ја, јед на 
бал кан ска и дру га европ ска, за пад на.”27

Не по ве ре ње у „ма њин ско ства ра ла штво”28 би ло је за Вас ка 
По пу и Фло ри ку Ште фан по кре тач за на пу шта ње ма њин
ског про сто ра ства ра ла штва и пре ла зак у дру ги, ве ћин ски – 
срп ски, иа ко су  оба име на би ла ве о ма ва жна и по зна та у ру
мун ској кул ту ри и књи жев но сти у том пе ри о ду у Војво ди ни. 
Ин ва зи ја иде о ло шког је је дан од узро ка од ла га ња при род ног 
то ка раз во ја ру мун ске књи жев но сти у Вој во ди ни, што је и 
раз лог што се до ше сте или сед ме де це ни је про шлог ве ка не 
мо же го во ри ти о ау тен тич ној књи жев но сти на ру мун ском 
је зи ку на овом про сто ру. Ипак, убр зо до ла зи до пре о кре та, 
до бу ђе ња и фор ми ра ња по ет ске све сти, ка да се уве ли ко ра
ди и об ја вљу је на ру мун ском, са тен ден ци јом по ку ша ва ња 
пре ва зи ла же ња ма њин ског ста ња и бу ђе ња ма њин ске ру
мун ске књи жев но сти и кул ту ре. Об ја вљу ју се зна чај на де
ла ру мун ске књи жев но сти у Вој во ди ни ства ра ју ћи се та ко, 
по сте пе ним одва ја њем од цен тра (Бу ку ре шта) и по ме ра њем 
ка пе ри фе ри ји, је дан књи жев ни ми кро ко смос ко ји ни је био 
ни на лик пе ри фе риј ском: „пе сни штво Ру му на у Вој во ди ни, 

27 Almăjan, S. (2007) Ri go a rea și fa sci nația  ex tre me lor, Pan ce vo, Li ber ta tea,  
р. 40.

28 Упу ће но је чи та лач кој пу бли ци ко ја је ли ми ти ра на број ча но са огра
ни че ним мо гућ но сти ма ко му ни ка ци је са ма тич ном ли те ра ту ром и 
критичким при је мом у њој.
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ство ре но на ма тер њем је зи ку (...) по из ра зу и про дук тив ном 
до слу ху са свет ским стру ја њи ма и с не за о би ла зним и вид
ним ме стом чак и у нај стро жем пре гле ду по ет ских оства
ре ња на та да шњем ју го сло вен ском кул тур ном тлу“.29 Истог 
ми шље ња је и сам пе сник Пе тру Кр ду, ка да је мо рао да од
лу чи по ко јим ће кри те ри јуми ма иза бра ти пе сни ке (јер до 
та да, због ма лог бро ја књи жев них кри ти ча ра, ни ко ни је го
во рио о ма лим или ве ли ким пи сци ма или о бо љим или ло
ши јим пе сни ци ма, нај ве ћи успех за јед ног Ру му на у Вој во
ди ни је да бу де об ја вљен, што је сма трао као до во љан знак 
да не што вре ди) за сво ју ан то ло ги ју пе са ма вој во ђан ских 
Ру му на. Он ка же да „би ти пе сник у ’ма лим’ ли те ра ту ра ма 
пред ста вља за бу ну. Ко је пе сник, а ко то ни је? На пи са ти и 
штам па ти књи гу зна чи би ти њен ау тор. Но, зна чи ли то би ти 
тво рац пе снич ког опу са или по е ти ке? Глав на бри га ’малих’ 
и ’мла дих’ књи жев но сти тре ба да бу де ја сно ои ви че ње си
сте ма вред но сти у по ку ша ју ин те гра ци је ју го сло вен ских 
пе снич ких оства ре ња. То зна чи да пи са ње на је зи ку јед не 
ју го сло вен ске на род но сти исто то ли ко за хвал но као и пи са
ње на срп ском, ма ке дон ском или сло ве нач ком. Не ма бо љих 
и ло ши јих по ло жа ја. Има са мо ви ше или ма ње ства ра лач ких 
та ле на та ко ји про ди ру у ри зни цу оп ште ју го сло вен ске књи
жев но сти.”30

Дру га чи јег ми шље ња је пе сни ки ња и пре во ди лац Иле а на 
Ур су (Ile a na Ur su), ко ја пи ше и на срп ском и на ру мун ском 
је зи ку и за ко ју „пе сма је ис по вед ноиро ни чан ис каз са мо
по сма тра ња и див ног чу да по сто ја ња”31. У пред го во ру сво је 
Ан то ло ги је ру мун ске про зе у Вој во ди ни ка же да се огре ши ла 
о мно га де ла ко ја ни су ушла у ову ан то ло ги ју јер на ме ра 
јој ни је би ла вред но сни суд, већ лич но ви ђе ње про зе на ру
мун ском је зи ку у прет ход них по ла ве ка ње ног по сто ја ња у 
Вој во ди ни: „те мат ски низ про зних оства ре ња углав ном се 
за др жао у окви ру ру мун ске за јед ни це, на ло кал ном и ре ги
о нал ном пла ну (...) тка ју ћи про зно шти во као при чу с по
ру ком, упра во за ру мун ског чи та о ца из од ре ђе ног ре ги о на. 
Ау то ри су се за др жа ли у окви ри ма сво је за јед ни це не са мо 
те мат ски, већ и је зич ки; ма ло њих је ма ри ло за то ко ве про
зе у ши рем (књи жев ном) окру же њу”32. Ова кво раз ли чи то 

29 Аћин, Ј. (1983) По го вор, По под не у гра ду. Ан то ло ги ја пе са ма вој во ђан
ских Ру му на, Вр шац: КОВ, стр. 93. 

30 Кр ду, П. (1983) Пред го вор, По под не у гра ду. Ан то ло ги ја пе са ма вој во
ђан ских Ру му на, Вр шац: КОВ, стр. 13.

31 Кр ду, П. (1983) По под не у гра ду. Ан то ло ги ја пе са ма вој во ђан ских Ру му
на, Вр шац:  КОВ, стр. 16.

32 Ур су, И. (2012) Ан то ло ги ја ру мун ске про зе у Вој во ди ни, из бор и пре вод: 
Иле а на Ур су, Пан че во, Ли бер та теа, стр. 56.
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виђење ру мун ске књи жев но сти у Вој во ди ни се мо же ко мен
та ри са ти са мо као до каз да се про за раз ли чи то раз ви ла од 
по е зи је. Ако је ру мун ска по е зи ја из Вој во ди не да ла зна чај
на име на то ком пе ри о да о ко јем го во ри мо, он да је про за у 
мно го ме за о ста ла за ли ри ком. Мо жда је и то раз лог што се 
ни је ви ше го во ри ло о то ме, а још ма ње пре во ди ло. Про зна 
де ла ко ја се на ла зе у ан то ло ги ја ма или ко ја су об ја вље на у 
из да вач кој ку ћи Ли бер та теа, го во ре нам о ево лу ци ји, о тра
га њи ма ру мун ског пи сца то ком се дам де це ни ја књи жев ног 
ства ра ла штва. Сва ки ру мун ски ау тор је у сво јим де ли ма и 
но си лац јед ног по себ ног из ра за и у то ме ле жи ори ги нал
ност ње го вог де ла. Њи хо во про зно де ло до жи вља ва мо и као 
дра го цен до при нос у про жи ма њу и бо љем по зна ва њу раз
ли чито сти нашег мул ти кул ту рал ног ства ра лач ког про сто ра.

За кљу чак

Не спор на је чи ње ни ца да да нас, за хва љу ју ћи из да вач кој де
лат но сти Из да вач ке ку ће Ли бер та теа, мо же мо го во ри ти о 
јед ној ау тен тич ној ру мун ској књи жев но сти, ко ја се по ја ви ла 
на рас кр шћу ви ше кул ту ра. Под ути ца јем срп ске књи жев
но сти с јед не стра не и дру гих књи жев но сти на ци о нал них 
ма њи на из Вој во ди не с дру ге стра не, ру мун ска књи жев ност 
из Вој во ди не по ста ла је је дин стве на и сна жна, по зна та у 
Ру му ни ји, нај ви ше због мо гућ но сти сло бод ног ис по ља ва
ња ства ра лач ког та лен та, у де це ни ја ма ка да је у Ру му ни ји 
би ло за бра ње но из но си ти дру га чи ја ми шље ња од на мет ну
тих, а ча со пи си и из да вач ка ку ћа Ли бер та теа су отво ри ли 
вра та свим кре а тив ним умо ви ма, на овај на чин очу ва ју ћи и 
негују ћи ру мун ски је зик и пра ве ду хов не вред но сти. 
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Abstract

In this paper we will analyse the historical progress of the development of 
the Romanian intelligentsia in Vojvodina, the establishing of Romanian 
institutions as a result of intellectual activism, but also the emergence 
of the first magazines and writers in Vojvodina who contributed to 
the development of Romanian mentality and culture in this area. In 
the first part of the paper, we will present the historical context of the 
appearance of the first publications in Romanian, then the presence of 
literary works in Romanian magazines, publication of the first books in 
Romanian and the beginnings of the publishing house Libertatea from 
Pančevo. The aim of this paper is to show to a wider readership the 
development of the Romanian writing culture in Vojvodina after the 
First World War until the last decades of the twentieth century, when 
the Romanian books can be placed side by side with the books of 
other minorities in Vojvodina. Romanian literature, although relatively 
“young”, developed rapidly, reaching the level of the literature in the 
home country in less than a century. Due to its geographical origin 
and intercultural permeation on the territory of Vojvodina, Romanian 
literature is unique, interesting and can be explored as a special cultural 

phenomenon.
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