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Рекли су о 
Матији Бану





„Када је у Београду, због жудње за морем, подигао 
летњиковац са виноградом на ненасељеној падини изнад 
Савске аде, на имању које је добио на поклон од књаза 
Милоша на далекој периферији тадашњег града, Матија Бан 
није могао ни слутити да ће касније читаво једно велико 
насеље српске престонице по њему бити названо Бановим 
брдом. Мало је, међутим, становника Бановог брда, па и 
Београђана у цјелини, који данас познају ову чињеницу, као 
што је оскудан и број просјечних читалаца, па и познавалаца 
српске књижевности, који уопште знају ко је био Матија 
Бан.” 

Горан Максимовић



Некадашњи изглед београдског насеља у којем 
је живео Матија Бан (данас Баново брдо).



„Библиографију Матије Бана, доста исцрпну и обимну, дали 
су још његови савременици; о његовом књижевном раду 
писане су многе оцене и за његова живота и после смрти, али 
се зато о Бану као публицисти и политичком раднику мање 
писало. Ми се, нажалост, ни на једном од ових проблема 
нећемо моћи детаљно да задржимо, јер би се о Матији Бану, с 
обзиром на његову огромну и разноврсну делатност, могла 
написати читава књига.” 

Радмила Поповић Петковић



 Дубровник, родно место Матије Бана, 19. век.



„Национални рад Матије Бана, нарочито у првим 
годинама његове службе у Србији, одвијао се под 
патронатом Илије Гарашанина који га је ангажовао на 
пословима пропаганде, па је у време револуционарних 
збивања 1848/1849. године имао поверљиве мисије у 
Сремским Карловцима, Загребу, Дубровнику, Цетињу, а 
касније је по потреби слат у Цариград и друге балканске 
градове. У вези са Бановим књижевним и пропагандним 
радом јесу његови списи и брошуре о војним и 
политичким питањима које је, осим на српском, писао 
на страним језицима.” 

Радомир Ј. Поповић



„Опћа му ствар надилази особну, закон му стоји над 
самовољом, правилност над оригиналности, корист над 
ужитком. А уза сву строгост он је сношљив, уза сву 
хладноћу снажан, уза сву своју озбиљност гдјекад и 
шаљивджија, а вазда хуман. И панславизам је његов 
дубровачка црта, а тако исто и вјерност спрам дједовине 
своје… Као дипломат, политичар, публициста, големим 
књижевничким радом својим, као организатор и 
агитатор, као пјесник и академик, сваким дахом и 
сваким кораком бијаше учитељ и слуга народа свога. А у 
том је његова бесмртност.” 

Камила Луцерна





„Бан који је у младости својој био у Дубровнику најпре добар 
ђак а после фратар и 'сврзимантија', и који је рано отишао из 
Дубровника у свет, не остављајући о себи јачега споменика 
међу својим земљацима, вратио се 1849. у Дубровник након 
десет годинa странствовања, с великим ауторитетом који је 
себи прибавио својим писањем и нарочито лепим положајем 
и везама у Србији. Дошло му је тад и веће искуство, јаче 
познавање српских и словенских интереса, шири и 
толерантнији погледи на општу српску ствар... и све је то 
могло утицати да се њему повери важан посао  уређивања 
алманаха.” 

Павле Поповић



„Бан је све подредио патриотизму као најдубљем и 
најснажнијем осећању које су Дубровчани у читавој 
прошлости носили и које их је, спремне да положе живот 
за отаџбину, што није била празна фраза, и што су 
потврђивале стварне жртве, очувало и у њима развило 
осетљиво чуло за опасности, лукавство, дипломатску 
стрпљивост и упорност, прилагодљивост и  виталност. 
Поједни монолози су били праве патриотске песме у 
славу Дубровника.” 

Злата Бојовић



„Тако, по тим Бановим подацима из ових бележака, 
исписаним, разуме се, између његових путописних описа 
необичне црногорске средине, Његошевих људи у тој 
средини, Његоша међу тим људима у најкрупнијем 
плану, и, наравно, најопшпирније и најнаглашеније 
наведених политичких погледа Његошевих, Његош је с 
Баном одмах, већ при упoзнавању, проговорио као 
песник са песником, прaстаром песничком сликом 
казујући му свој доживљај света и своје судбине.” 

           Владимир Отовић





„М. Бан је врло плодан књижевник. Почео је писати још 
врло млад и то на талијанском језику. Писао је у прози и у 
стиху, на српском, талијанском и француском језику. По 
садржини су му дела такође врло разне врсте. Патриотска  
жица је врло јака у Бана. Она га је инспирисала при писању 
политичких брошура, песама па чак га је патриотизам 
одређивао и при избору предмета који се не могу узети као 
непосредан израз родољубља. Као Дубровчанин старијега 
кова наравно да је био и Словен. Свагда сам био, вели Бан, 
душом и срцем Словен, али пре свега Србин.”

              Тихомир Остојић
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