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Иа ко су, пре ма ре чи ма Го ра на Тра и ло ви ћа, о ра ду др Ми хо ви ла То ман дла, пр вог по сле рат ног 
управ ни ка Би бли о те ке у Пан че ву, о ње му до са да пи са ли исто ри о гра фи и ар хи ви сти, мо ра се при-
зна ти да овај кул тур ни по сле ник ни је до вољ но по знат срп ској на у ци. У ма ју 2021. го ди не, ко ле га је на 
На уч ном ску пу „Би бли о те ке и иден ти тет“ ис та као да са не стр пље њем че ка об ја вљи ва ње ком плет не 
„Ау то би о гра фи је Ми хо ви ла То ман дла“ ко ја се чу ва у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске у Но вом 
Са ду и ко ја ће, уз по сто је ћу ру ко пи сну и штам па ну гра ђу,1 до при не ти пот пу ном осве тља ва њу ње го вог 
ли ка и де ла. И упра во смо, у дру гој по ло ви ни го ди не, до би ли при ре ђе ну Ау то би о гра фи ју Ми хо ви ла То-
ман дла доц. др Ива не Б. Спа со вић, а ње гов би бли о те кар ски рад би ће опи сан у збо р ни ку са исто и ме не 
кон фе рен ци је.

Ау то би о гра фи ја Ми хо ви ла То ман дла је по де ље на у осам по гла вља: Увод, Шко ло ва ње, Мо ја ђач ка пу то
ва ња, Уче шће у Пр вом свет ском ра ту, На кул тур нопро свет ном по љу, На по ли тич ким да ска ма, Под не мач
ком оку па ци јом и У но вој ери и пи са на је вр ло при јем чи вим је зи ком, обо га ће на илу стра ци ја ма. 

Осим основ них би о граф ских по да та ка, ко је је на вео на са мом по чет ку, То мандл у пр вим по гла вљи ма 
пи ше о сво јим ро ди те љи ма, њи хо вој бор би да при пре ме за жи вот и ишко лу ју осмо ро де це. Кроз ове ре-
до ве већ се осе ћа да је ау тор чо век чвр стог ка рак те ра, ко ји ни по ред свих не да ћа ко је су га пра ти ле на 
пу ту од ра ста ња и шко ло ва ња ни ка ко ни је од сту пао од сво јих иде ја.2 Же љан на у ке и зна ња, он соп стве-
ним за ла га њем, уз не знат ну по моћ до бро чи ни те ља, за вр ша ва сред њу шко лу, сту ди је и бра ни док то рат из 
прав них на у ка (1923), док упо ре до сту ди ра и фи ло зо фи ју од 1919. до 1922. го ди не.

Цен трал ни и нај о бим ни ји део Ау то би о гра фи је То мандл је по све тио сво јим пу то ва њи ма то ком шко ло-
ва ња, од 1910. до 1913. го ди не, на ко ја је од ла зио углав ном пе шке и без нов ча них сред ста ва, а ко ја су, 
ка ко сам пи ше, „под у зи ма на ... од же ље да“ упо зна „стра не зе мље“ и ко ри сно „про ве де фе ри је“.3 Исти на 
је за и ста, да ни дру ги уче ни ци и сту ден ти, То ман дло ви са вре ме ни ци, ни су има ли до вољ но сред ста ва за 
пу то ва ња, да их је не рет ко др жа ва сла ла на шко ло ва ње, да су бу џе те до пу ња ва ли из фон до ва бо га ти јих 
гра ђа на ко ји су има ли мо гућ но сти и же ље да их по ма жу или под у ча ва њем, али је за и ста рет кост да су 
оста вља ли ова кве за пи се о свом бо рав ку у стра ним зе мља ма. На чин на ко ји опи су је кра је ве ко је је по-
се тио, зна ме ни то сти гра до ва и пре де ла, за и ста су је дин стве ни. Ме ђу тим, тре ба на гла си ти да је, из у зев 
о стра ним др жа ва ма, на исти на чин и са истим жа ром пи сао и о гра до ви ма и ме сти ма сво је та да шње 
до мо ви не. Ин те ре сант но је при ме ти ти да се за пу то ва ња озбиљ но и при пре мао чи та њем књи га о пре-
де ли ма ко је је пла ни рао да по се ти, про у ча ва њем ге о граф ских ка ра та, ма па, во ди ча и чак учио ста не 
је зи ке.4 Она су би ла ве о ма по уч на и до при не ла су ње го вом обра зо ва њу, али из над све га оста ла су му 
ме ђу нај леп шим жи вот ним успо ме на ма, ко је је до кра ја об на вљао „сво јим се ћа њем“,5 иа ко је на не ки ма 
би вао и ухап шен.6

1  Гра ђа се, као кул тур но до бро, чу ва у пан че вач ком Исто риј ском ар хи ву и За ви чај ном оде ље њу Град ске би бли о те ке у Пан че ву,
2  Ми хо вил То мандл, Ау то би о гра фи ја, Ива на Спа со вић, прир. (Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2021), 137.
3  Исто, 149.
4  Исто, 193.
5  Исто, 251.
6  Исто, 181–184.
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За ни мљи во је, та ко ђе, да и у по гла вљу о Пр вом свет ском ра ту, без об зи ра на све не да ће ко је му је 
до нео, То мадл у сво јим опи си ма ко ри сти при ли ку (и нај ве ћим де лом) при ка зу је пре де ле кроз ко је је 
про ла зио, то ком пре ме шта ња из ко ман де у ко ман ду и из ло го ра у ко је је био рас по ре ђи ван и при ли ке у 
ко ји ма је успе вао да ра ди на са мо о бра зо ва њу и по мо ћи дру ги ма – под у ча ва ју ћи их стра ним је зи ци ма, 
док се са свим ма лим де лом текст од но си на бо ра вак у бол ни ца ма или ло го ри ма. Пе ри од Дру гог свет ског 
ра та он је про вео у Пан че ву, ода кле је вр ло че сто од ла зио у по се те при ја те љи ма у Бе о град или ши ром 
Вој во ди не. Иа ко овај део са др жи по дат ке о зло де ли ма оку па то ра, он по но во ни је одо лео да крат ко не 
ис пи ше сво је су сре те са сли ка ри ма Уро шем Пре ди ћем, ко је је ка сни је пре то чио у књи гу, и Па јом Јо ва-
но ви ћем, као и да опи ше го сто ва ње но во сад ског из бе глич ког по зо ри шта (1942–1944). 

Го ди не из ме ђу два свет ска ра та би ле су нај плод ни је у ра ду Ми хо ви ла То ман дла, ка да се, осим на 
прав нич ким по сло ви ма, по ка зао као вр стан пе да гог,7 пре да вач, исто ри чар, по ли ти чар.8 Осим то га, оба-
вљао је ду жно сти се кре та ра срп ске Чи та о ни це, од бор ни ка, се кре та ра и пот пред сед ни ка Фран цу ског 
клу ба, се кре та ра Пан че вач ког срп ског пе вач ког дру штва, од бор ни ка и пот пред сед ни ка Ју жно сло вен ског 
пе вач ког са ве за у Бе о гра ду, био је члан Про ши ре ног се на та са мо у прав ног гра да Пан че ва, Ма ти це срп-
ске, Исто риј ског дру штва у Но вом Са ду, спо ља шњи члан Исто риј ског ин сти ту та Срп ске ака де ми је на у ка 
и дру го. На кон Дру гог свет ског ра та био је и члан На уч ног оде ље ња Ма ти це срп ске, Би бли о те кар ског и 
Ар хи ви стич ког дру штва НР Ср би је, Ју го сло вен ског дру штва за про у ча ва ње исто ри је ме ди ци не, фар ма-
ци је и ве те ри не и Дру штва за про у ча ва ње исто ри је по зо ри шта у Бе о гра ду.

Сво јим зна њем и ен ту зи ја змом, мар љи во шћу и не по ко ле бљи во шћу је, од мах по осло бо ђе њу, при сту-
пио при ку пља њу књи га и дру ге гра ђе за по нов но отва ра ње Град ске би бли о те ке у Пан че ву.9 О овом пре-
ва жном за дат ку го то во да не ма ре чи у са мој Ау то би о гра фи ји, али је о ње го вом зна ча ју по дат ке оста вио у 
члан ку „Град ска би бли о те ка у Пан че ву“.10 На кон осмо го ди шњег ру ко во ђе ња би бли о те ком, рас по ре ђен 
је на ме сто управ ни ка Град ског др жав ног ар хи ва, а о овом сег мен ту до вољ но је на ве сти је дан по да так из 
не кро ло га 1963. го ди не, да је То мадл „пр ви На уч ни са рад ник Ар хи ва у Ср би ји“.11 

Ин те ре со ва ње Ива не Спа со вић за осве тља ва ње ли ка и де ла М. То ман дла тра је пу не две де це ни је и 
за то вре ме је при ре ди ла свe ње го ве на сло ве у из да њу Исто риј ског ар хи ва у Пан че ву: Исто ри ја Пан че
ва: по во дом 850 го ди на гра да Пан че ва (2003), Пан че во и Пр ви срп ски уста нак (2004), Срп ско по зо ри ште у 
Вој во ди ни (2005), Спо ме ни ца Пан че вач ког срп ског цр кве ног пе вач ког дру штва (2008), Пан че во у Пр вом свет
ском ра ту, Уни ште ње три ју мо но гра фи ја у Пан че ву по сле осло бо ђе ња 1918, Мо ји су сре ти са Уро шем Пре ди
ћем (2010), Вла ди мир Јо ва но вић: при лог кул тур нопо ли тич кој исто ри ји Ср би је, Др. Све ти слав Ка са пи но вић: 
при лог на ци о нал ној и цр кве нопо ли тич кој исто ри ји Ср ба у Вој во ди ни (2011), Жи вот и рад Кон стан ти на 
Пе и чи ћа: при лог кул тур нопо ли тич кој исто ри ји Вој во ди не (2012) и Дра го мир Кран че вић (2013). Осим то га, 
ау тор је при логâ „Ра до ви исто ри ча ра др Ми хо ви ла То ман дла (1894–1963) по све ће ни Срп ском по кре ту 
1848/49. го ди не“, ко ји је из ло жен на Ме ђу на род ној кон фе рен ци ји „Срп ски по крет у Вој во ди ни и ре во-
лу ци ји 1848–1849. го ди не“ и об ја вљен у исто и ме ном збор ни ку ра до ва12 и Slo ven ski dne vi Mi ho vi la To man
dla,13 а по во дом обе ле жа ва ња 55. го ди шњи це ње го ве смр ти (2018) одр жа ла је пре да ва ње у Град ској 
би бли о те ци Пан че во.14 Са свим овим са зна њи ма, уз ко ри шће ње до ступ не ар хив ске гра ђе и штам па них 
из во ра и све до че ња ње го вих са вре ме ни ка и по што ва ла ца, она је многе по је ди но сти ко је је То мандл не-
све сно или на мер но про пу стио да на пи ше у Ау то би о гра фи ји об ја сни ла у обим ном Пред го во ру, чи ме је 
ус пе ла да из гра ди за ни мљи ву исто риј ску са гу о овом не пра вед но за по ста вље ном по сле ни ку, чи ји је рад 

7  Ра дио је као хо но рар ни на став ник срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но сти, ге о гра фи је и гим на сти ке.
8  Иа ко вр ло сти дљи во пи ше о сво јој по ли тич кој ка ри је ри, она је тра ја ла пу не две де це ни је. За то вре ме об ја вљи вао је по ли тич-

ке члан ке у Бра ни ку, уре ђи вао Пан че вац и по кре нуо и уре ђи вао На род ну сло гу. По ли тич ку ка ри је ру је на пу стио 1934. го ди не, а 
за ме нио ју је, ка ко сам пи ше, „про у ча ва њем про шло сти Пан че ва и кул тур но-по ли тич ке исто ри је Вој во ди не“. – То мандл, Ау то
би о гра фи ја, 336.

9  О ње го вом ан га жо ва њу на по сло ви ма управ ни ка Град ске би бли о те ке и Град ске ар хи ве у Пан че ву пи ше И. Спа со вић у по гла вљу 
Управ ник Би бли о те ке и Ар хи ва – „Оа за иде а ли зма – Жи вот и де ло др Ми хо ви ла То ман дла“, у То мандл, Ау то би о гра фи ја, 65–69.

10  Ми хо вил То мадл, „Град ска би бли о те ка у Пан че ву“, Ле то пис Ма ти це срп ске год. 12, књ. 356, св. 3 (март 1946): 266, пре у зе то 
1. 11. 2021, http://di gi tal.bm s.rs /ebi bli o te ka/pa ge Flip/re a der/in dex.ph p?type =nu me ra ted&id =15766&m=2#pa ge/92/mo de/1up .

11  „In me mo ri am“, Пан че вац бр. 545 (25. 5. 1963): 9.
12  Ива на Спа со вић, „Ра до ви исто ри ча ра др Ми хо ви ла То ман дла (1894–1963) по све ће ни Срп ском по кре ту 1848/49. го ди не“, у 

Срп ски по крет у Вој во ди ни у ре во лу ци ји 1848–1849, при ре ђи вач Го ран Ва син (Зре ња нин: Град ска на род на би бли о те ка „Жар ко 
Зре ња нин“, 2018), 211–241.

13  Iva na Spa so vić, “Slo ven ski dne vi Mi ho vi la To man dla”, Zgo do vi na za vse le to XXV, št. 2 (2018): 85–94.
14  „Odr ža na sve ča nost po vo dom 55 go di na od smr ti dr Mi ho vi la To man dla (22. 5. 2018)“, pre u ze to 24. 10. 2021, https://www.pan ce-

vo.cit y/kul tu ra/odr za na-sve ca nost-po vo dom-55-go di na-od -smr ti-dr-mi ho vi la-to man dla/.
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обе ле жио исто риј ску, кул тур ну и по ли тич ку сце ну по чет ка и пр ве по ло ви не 20. ве ка. Ива на Спа со вић 
вр ло ве што по ста вља Ми хо ви ла То ман дла у цен тар по ли тич ких и кул тур них зби ва ња и не на ме тљи во ис-
ти че ње го ва сва ко вр сна ин те ре со ва ња и бла гу при ро ду, ли ше ну све га ма те ри јал ног, са јед не стра не, а 
са дру ге при ка зу је ње го ву не по ко ле бљи ву во љу и ис трај ност у сво јим на у ми ма. Из све га то га за кљу чу је 
да То ман дло ва би бли о гра фи ја,15 ко ја чи ни са став ни део Ау то би о гра фи је, го во ри до вољ но са ма за се бе 
– 110 би бли о граф ских је ди ни ца, ме ђу ко ји ма је де сет мо но гра фи ја. Тек сто ве је об ја вљи вао у Гла сни ку 
Исто риј ског дру штва у Но вом Са ду, Збор ни ку Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, Збор ни ку Ма ти це срп
ске за књи жев ност и је зик, Исто риј ском ча со пи су, Ле то пи су Ма ти це срп ске, Бра ни ку, Пан чев цу и дру гим 
ча со пи си ма, а био је уред ник Пан чев ца до апри ла 1924. и по кре тач и уред ник На род не сло ге: не дељ ног 
по ли тич ког ли ста Де мо крат ске стран ке (јун 1924 – март 1928). Сво јим књи га ма и члан ци ма оста вио је 
пе чат вре ме на у ко ме је жи вео и ра дио и са чу вао од за бо ра ва зна чај не исто риј ске по дат ке о гра до ви ма 
(нај ви ше Пан че ву) и про шло сти срп ског на ро да, са ча сним по бу да ма да се на тај на чин оду жи „кра ју и 
на ро ду у чи јој“ је сре ди ни жи вео и ра дио ви ше од по ло ви не сто ле ћа.16

15  То ман дло ву би бли о гра фи ју из ра дио је Жи во рад Јо ва но вић, а об ја вље на је у ча со пи су Би бли о те кар број 6 (1963): 458–464. 
16  То мандл, Ау то би о гра фи ја, 362.


