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Ч Л А Н Ц И  И  Р А С П Р А В Е
UDC 355.083.4:929 Đorđević Đ.

94(=163.41)(498.5)

Ј о в а н а  К а с а ш

„ТЕ МИ ШВАР СКИ ЧВОР“: ОД НОС ГЕ НЕ РА ЛА  
ЂОР ЂЕ ВИ ЋА, ДР РО ТА И НА РОД НЕ УПРА ВЕ  

ЗА БА НАТ, БАЧ КУ И БА РА ЊУ

СА ЖЕ ТАК: Те ми швар, пре сто ни ца Ба на та, на шао се у са ста ву пр ве ју го-
сло вен ске др жа ве по за вр шет ку Пр вог свет ског ра та и ула ска срп ске вој ске у град 
1918. го ди не. По ула ску вој ске, штаб ге не ра ла Ђор ђа Ђор ђе ви ћа на ла зио се у Те-
ми шва ру. На ве ли кој На род ној скуп шти ни одр жа ној у Но вом Са ду 25. но вем бра 
1918. го ди не и пе то ри ца де ле га та из Те ми шва ра гла са ли су да се Ба нат, Бач ка и 
Ба ра ња при по је Кра ље ви ни Ср би ји и Кра љев ству Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. По-
сле пр во де цем бар ског ма ни фе ста о ује ди ње њу, На род на упра ва по че ла је да 
функ ци о ни ше као ор ган Ве ли ке на род не скуп шти не и ра ди ла је на то ме да се 
сву да на те ри то ри ји где је ушла срп ска вој ска за ве де срп ска власт. Те ми швар је 
као мул ти на ци о нал на сре ди на, у ко јој је срп ско ста нов ни штво го ди на ма уна зад 
жи ве ло са Нем ци ма, Ма ђа ри ма, Ру му ни ма и Је вре ји ма, зах те вао во ђе ње по себ не 
по ли ти ке. У Те ми шва ру су, исто га да на, 31. ок то бра 1918, осно ва ни Ба нат ска ре-
пу бли ка и ба нат ско и срп ско На род но ве ће. У овом гра ду су ко бља ва ће се или за-
јед но ра ди ти срп ска вој на власт, вла да у Бе о гра ду, На род на упра ва у Но вом Са ду 
и по ме ну та два на род на ве ћа. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ге не рал Ђор ђе Ђор ђе вић, На род на упра ва за БББ, др Ото 
Рот (Ot to Roth), срп ско На род но ве ће у Те ми шва ру, ба нат ско На род но ве ће.

Ду го же ље но и оче ки ва но ује ди ње ње Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у јед ну 
др жа ву оства ре но је по за вр шет ку Свет ског ра та 1914‒1918. го ди не. Иде ја о 
ства ра њу за јед нич ке др жа ве ју го сло вен ских на ро да по ста ла је та ко кра јем 
1918. го ди не по ли тич ка ствар ност а има ла је сна жан осло нац у та да шњој 
срп  ској вој сци и ју го сло вен ским до бро вољ ци ма у ње ном са ста ву.1 Ка ко се 
Те  ми швар од Ни шке де кла ра ци је де цем бра 1914. го ди не на ла зио у рат ним 
ци  ље ви ма Кра ље ви не Ср би је, срп ска вој ска ушла је у град 17. но вем бра 
1918. го ди не и све ча но је до че ка на.2 Не ко ли ко да на ра ни је, 13. но вем бра 1918, 
пот пи са но је Бе о град ско при мир је, ко је је у по ли тич ком сми слу отво ри ло 
вра та јед ном но вом фак то ру на про сто ру Вој во ди не, а то ће би ти срп ске 

1 Mi le Bje la jac, Voj ska Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca 1918‒1921, Be o grad 1988, 209.
2 Вид. ви ше у: Јо ва на Ка саш, „Ула зак срп ске кра љев ске вој ске у Те ми швар 17. но вем бра 

1918. го ди не“, At ten di te: Гла сник Исто риј ског ар хи ва у Ки кин ди, бр. 14, Ки кин да 2018, 177‒190.
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вла сти.3 Ипак, Бе о град ско при мир је би ло је вој нич ки а не по ли тич ки спо-
ра зум, на осно ву ко јег је на „оку пи ра ним“ под руч ји ма тре ба ло да оста ну 
ма ђар ско за ко но дав ство и упра ва.4 Спе ци фич ност по ли тич ке си ту а ци је у 
Те ми шва ру, та ко зва ног „те ми швар ског чво ра”,5 са сто ја ла се у то ме што је 
по сле ула ска срп ске вој ске у град, осим ста рог чи нов нич ког апа ра та, на 
свом ме сту остао и др Ото Рот, пр во ци вил ни ко ме сар Ба нат ске ре пу бли ке 
а он да ко ме сар ма ђар ске вла де у Ба на ту. 

Исто ри чар То ма Ми лен ко вић пи сао је да је са ма чи ње ни ца да је Рот у 
Ба на ту за у зи мао ова два нај и стак ну ти ја по ло жа ја у то вре ме по ка зи ва ла да 
је реч у нај ма њу ру ку о спрет ном чо ве ку.6 Јо ван Јо ца Ла ло ше вић, пред сед ник 
На род не упра ве из Но вог Са да, Ро та је у Те ми шва ру ви део као „го спо да ра 
си ту а ци је“ ко ји ни је при зна вао На род ну упра ву не го са мо срп ску вла ду у 
Бе о гра ду, a као по ли ти ча ра ко га су при зна ва ле вој не вла сти у Те ми шва ру.7 
Упра во пра ће ње од но са вој них вла сти у Те ми шва ру, од но сно Ђор ђа Ђор ђе-
ви ћа, ге не ра ла чи ји је штаб ста ци о ни ран у Те ми шва ру по сле ула ска срп ске 
вој ске, при ка за ће си ту а ци ју у Те ми шва ру од сре ди не но вем бра 1918. го ди не 
до 20. фе бру а ра 1919. го ди не. 

Ге не рал Ђор ђе вић и др Ото Рот са ста ја ће се ви ше пу та у Те ми шва ру, а 
Ђор ђе вић ће вре ме ном из гра ди ти свој став пре ма Ро ту ‒ сма тра ће га „нај ме-
ро дав ни јим фак то ром и зва нич ним пред став ни ком Угар ске Вла де“ и сво јим 
прет по ста вље ни ма ја вља ће да је реч о ин те ли гент ном, енер гич ном, не за ви-
сном и од луч ном мла дом чо ве ку, ин тер на ци о нал ном Је вре ји ну и док то ру 
пра ва. Кроз из ве шта је са зна је мо и још јед ну осо би ну ко ју је срп ски ге не рал 
та да при ме тио код Ро та, а то је „ве ли ка упор ност у оства ри ва њу оно га што је 
на у мио“.8 Ђор ђе вић је сма трао да Рот има ве лик углед у Те ми шва ру и ве лик 
ути цај на рад ни ке, а да су рад ни ци у то вре ме је ди ни, по Ђор ђе ви ће вом ми-
шље њу, пред ста вља ли ор га ни зо ва ну си лу у ју жној Угар ској.9

Иа ко је у пр вим да ни ма бо рав ка ге не ра ла Ђор ђе ви ћа у Те ми шва ру из-
гле да ло да он це ни Ро та, ипак је од луч но са ве то вао сво јим прет по ста вље ни-
ма да се рад ко ме са ра ма ђар ске вла де „при ми са ре зер вом“, јер ако је у том 
мо мен ту био на кло њен Ср би ји, у про ме ње ним окол но сти ма мо гао би да се 

3 Вид. ви ше у: Бог дан Кри зман, „Бе о град ско при мир је од 13. но вем бра 1918“, Збо р ник за 
дру штве не на у ке, бр. 46, Но ви Сад 1967, 111‒134.

4 Za pi sni ci sa sed ni ca de le ga ci je Kra lje vi ne SHS na Mi rov noj kon fe ren ci ji u Pa ri zu 1919‒1920, 
pri re di li Bog dan Kri zman i Bo gu mil Hra bak, Be o grad 1960, 312.

5 Овај из раз упо тре би ће ака де мик Бо гу мил Хра бак у јед ном свом члан ку о при ли ка ма у 
Вој во ди ни ка да бу де опи си вао ком пли ко ва ну по ли тич ку си ту а ци ју у Те ми шва ру кра јем 1918. и 
по чет ком 1919. го ди не (Bo gu mil Hra bak, „Au to no mi zam u Voj vo di ni 1919‒1928. kao re ak ci ja na fi-
nan sij sko is cr plji va nje i po li tič ko za po sta vlja nje po kra ji ne“, Go diš njak Druš tva isto ri ča ra Voj vo di ne, 
No vi Sad 1984, 85).

6 То ма Ми лен ко вић, „Ба нат ска ре пу бли ка и ма ђар ски ко ме са ри јат у Ба на ту (31. ок то бар 
1918‒20. фе бру ар 1919)“, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, бр. 32, Но ви Сад 1985, 127.

7 Став ко ји је Јо ван Јо ца Ла ло ше вић, пред сед ник На род не упра ве у Но вом Са ду, из ра зио у 
ве зи са си ту а ци јом у Те ми шва ру, на сед ни ци На род не упра ве одр жа ној 10. де цем бра (27. но вем-
бра) 1918. го ди не у Но вом Са ду (Gra đa o stva ra nju ju go slo ven ske dr ža ve (1. I – 20. XII 1918), dru gi 
tom, pri re di li dr Dra go slav Jan ko vić i dr Bog dan Kri zman, Be o grad 1964, br. 622, 708‒709).

8 Из ве штај Ђор ђа Ђор ђе ви ћа од 24. (11) но вем бра 1918. го ди не (Вој ни ар хив, П. 3).
9 Исто.
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„окре не про тив ње“.10 Убр зо, си ту а ци ја ће се за и ста про ме ни ти, али не у том 
сми слу да ће се про ме ни ти Ро то во де ло ва ње, не го ће се ге не рал Ђор ђе вић 
од лич но сти ко ја је сум ња ла у Ро то ве ис кре не на ме ре пре о бра ти ти го то во 
у ње го вог по кло ни ка. Ово ће при ме ти ти и исто ри ча ри ко ји су се у ши рем 
сми слу ба ви ли овом те мом али и уред ни штва срп ских ли сто ва у Вој во ди ни, 
чла но ви На род не упра ве у Но вом Са ду и та да шњи ју го сло вен ски вој ни врх.11 

Да би убе дио Ђор ђе ви ћа у при вр же ност „срп ској ства ри“, Рот је тра жио 
спи сак „спо соб них Ср ба“ у Те ми шва ру да их по ста ви за ути цај не чи нов ни ке.12 
Та ко ђе, Рот је дао из ја ву ма ђар ским и не мач ким но ви на ри ма у Те ми шва ру 
о по на ша њу срп ских тру па у Ба на ту.13 У ин тер вјуу је де ман то вао ве сти пе-
штан ских ли сто ва „да су срп ске оку па ци о не тру пе за па ли ле Те ми швар и да 
га пљач ка ју“ и том при ли ком је ис та као „од лич но др жа ње срп ских тру па“.14 
Чак је ре као да он лич но мо же из ја ви ти „да би се сва ки Ма ђар мо гао срет ним 
осе ћа ти, да су до са да шњи ви ши офи ци ри и ге не ра ли ау стро-угар ске вој ске са 
то ли ко уч ти во сти, пред у сре дљи во сти и па жљи во сти, љу ба зно сти при ла зи ли 
нам, као срп ски ко ман дант ди ви зи је пу ков ник Ђо ка Ђор ђе вић и Ко ман дант 
ме ста пу ков ник Са ва тић“. Да ље у члан ку, Рот тон бу дим пе штан ских ли сто-
ва на зи ва па нич ним и то ном ко ји ни је по го дан да одр жи до та да шњу „скроз 
по вољ ну хар мо ни ју“. Oву Ро то ву из ја ву об ја вио је су тра дан, 26. но вем бра, 
и не мач ки лист Te me sva rer Ze i tung, ка ко је ја вљао Ђор ђе вић.15

Иа ко је сте ра дио за до бро бит Те ми шва ра а ти ме и ње го вих гра ђа на, па 
и Ср ба Те ми шва ра ца, Ото Рот је био екс по нент ма ђар ске вла де у Бу дим пе-
шти. Сте ван Бе нин, шеф бу ду ћег „Ју го сло вен ског прес би роа“ у Те ми шва ру, 
пи са ће у ау то би о гра фи ји да је Рот био аги лан по ли ти чар ко ји је ра дио свим 
си ла ма да Ба нат не при пад не ни ти Ср би ји ни ти Ру му ни ји.16 За и ста, Рот се 
мо рао осе ћа ти од го вор ним и за при вред ни жи вот у Ба на ту због свог по ло жа-
ја ма ђар ског ко ме са ра. То нај бо ље по ка зу је при мер руд ни ка Пе тр о шањ. На и ме, 
у из ве шта ју од 24. но вем бра 1918. го ди не Ђор ђе вић је сво јим прет по ста вље-
ни ма ја вио да му је Рот пред ло жио да срп ска вој ска оку пи ра про стор око 
Пе тр о ша ња, где су се на ла зи ли бо га ти руд ни ци угља.17 Срп ски ко ман дант 
је из ве стио и да је овај пред лог од мах од био, јер се Пе тро шањ ни је на ла зио 
у оку па ци о ној зо ни срп ске вој ске ко ју је од ре дио Фран ше д’Е пе ре. Рот је 
та да мо рао има ти у ви ду да се Пе тро ша њу са ис то ка при бли жа ва ла ру мун-
ска вој ска. „Бо ре ћи се да руд ни ке ис пред но са от ме Ру му ни ма“, ка ко пи ше 
То ма Ми лен ко вић, Рот се бо рио да их оси гу ра за Ма ђар ску, јер је си гур но 
сма трао срп ску оку па ци ју при вре ме ном. Од но сно, Рот је тра жио да срп ска 
вој ска ра ди за ин те ре се ма ђар ске др жа ве.18 

10 Исто. 
11 Т. Ми лен ко вић, „Ба нат ска ре пу бли ка и ма ђар ски ко ме са ри јат у Ба на ту“, 129.
12 Исто, 128.
13 Из ве штај ге не ра ла Ђор ђе ви ћа ко ман дан ту Пр ве ар ми је 26. (13) но вем бра (Вој ни ар хив). 

П 8 К 25/15.
14 Из ве штај Ђор ђа Ђор ђе ви ћа од 28. (15) но вем бра 1918. го ди не (Вој ни ар хив П 8 К 25/15).
15 Исто.
16 Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске, Ау то би о гра фи ја Сте ва на Бе ни на, М. 12.421.
17 Из ве штај Ђор ђа Ђор ђе ви ћа од 24. (11) но вем бра 1918. го ди не (Вој ни ар хив, П 8 К 25/15).
18 Т. Ми лен ко вић, „Ба нат ска ре пу бли ка и ма ђар ски ко ме са ри јат у Ба на ту“, 128.
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Пр вог да на де цем бра 1918. го ди не Рот и Ђор ђе вић има ли су још је дан 
са ста нак а овом при ли ком Рот је до шао у прат њи сво јих са рад ни ка Те ке ши ја 
и Ја ко би ја. Њих тро ји цу срп ска штам па по дру гљи во је на зи ва ла „ко ме сар-
ским три јум ви ра том Др. Рот et con sor tes“.19 Ко ман дант ко њич ке ди ви зи је 
из ве стио је штаб Пр ве ар ми је да је вла дин ко ме сар за Ба нат на по ме ну том 
са стан ку при мио ре зо лу ци ју скуп шти не у Но вом Са ду на зна ње и ста вио се 
на услу гу и у та квој но вој си ту а ци ји.20 Ипак, Рот, Те ке ши и Ја ко би упи та ли 
су том при ли ком срп ског ге не ра ла „шта ће би ти ако Ба нат не бу де срп ски“, 
ка ко се то у Но вом Са ду 25. но вем бра на Ве ли кој на род ној скуп шти ни за-
тра жи ло. На ово им је он од го во рио оштрим то ном да ће све што је оку пи-
ра ла срп ска вој ска би ти срп ско, а до кон фе рен ци је је да ли ће ју го сло вен ска 
др жа ва до би ти све на ис то ку Ба на та. Ме ђу тим, Ђор ђе вић је до дао да „ако, 
по не сре ћи на шој, кон фе рен ци ја ми ра оце пи од нас Ба нат, он да ћу вам ја 
свом си лом по ма га ти да Ба нат бу де ау то но ман, че му ви те жи те“.21 Те шко је 
по ве ро ва ти да би срп ски ге не рал имао овла шће ња да ова ко шта из ја ви екс-
по нен ту ма ђар ске вла де и ње го вим са рад ни ци ма, али та ко сто ји у зва нич ном 
из ве шта ју са Ђор ђе ви ће вим пот пи сом ко ји се чу ва у Вој ном ар хи ву у Бе о-
гра ду. Ге не рал је по сле овог са стан ка био уве рен у, ка ко је ре као, до та да-
шњи ис кре ни рад Ро та и ње го вих са рад ни ка и да они да ју „си гур ног јем ства 
да ће та кви би ти и у бу ду ће“. По ред то га што је Ђор ђе вић од лу чио да са ра-
ђу је са Ро том, Те ке ши јем и Ја ко би јем, из из ве шта ја ви ди мо и су шти ну ње-
го ве по ли ти ке у ме се ци ма ко ји ће на сту пи ти. На и ме, он је из ло жио да тре ба 
при до би ти Је вре је и Нем це за „срп ску ствар“ и да из тог раз ло га ова тро ји ца 
тре ба да оста ну на до та да шњим ме сти ма, а да им тре ба при кљу чи ти Ср бе 
из те ми швар ског На род ног ве ћа. Ако би се дру га чи је по сту пи ло, Ђор ђе вић 
је сум њао „да би се уоп ште мо гла Но во сад ска ре зо лу ци ја спро ве сти и бо ја-
зан је, да би се одр жао ова кав мир и ред... Ни шта дру го, са мо да они бу ду 
па сив ни пре ма на шој ства ри, па би на ше ства ри у ово ме кра ју узе ле дру ги 
не же ље ни обрт“, пи сао је. У овом из ве шта ју по ми ње се и ру мун ска аги та-
ци ја, за ко ју Ђор ђе вић ка же да је у то вре ме „вр ло ја ка“ а да је Рот, Те ке ши 
и Ја ко би с њим „енер гич но су зби ја ју“. Ђор ђе вић је ја вљао да се и он сам 
тру ди да не бу де про бле ма у гра ду са хе те ро ге ним ста нов ни штвом из ме ђу 
Ср ба с јед не стра не и Не ма ца, Ма ђа ра и Ру му на с дру ге, и да је Рот спо на 
из ме ђу на род но сти, чи ме је не дво сми сле но по ка зао да Ро та тре ба оста ви ти 
на по ло жа ју на ко јем је.22 У исто вре ме чи ни се да је Ђор ђе вић имао по др шку 
вла де у Бе о гра ду да се ова ква си ту а ци ја одр жи, што ће се ви де ти из ди рек-
ти ве ко ја је по сла та као од го вор на прет ход но из ло же ни из ве штај. Вла да је 
од го во ри ла да је „гле ди ште ко ман дан та на при ли ке и од но ша је у Те ми шва ру 
и Ба на ту пра вил но“ и „да тре ба с Нем ци ма и Ма ђа ри ма та мо шњим одр жа ва ти 
до бре од но се... а на ше љу де упу ћи ва ти на до сто јан стве но, мир но и ко рект но 
др жа ње. Тре ба им на гла си ти да је то је ди ни на чин да те зе мље оста ну на ше. 

19 Срп ски гла сник, бр. 13, Ве ли ка Ки кин да, 2. март 1919, 1.
20 Ве ли ки рат Ср би је за осло бо ђе ње и ује ди ње ње Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 1914‒1918, књ. 

31, 330.
21 Вој ни ар хив, П 8 К 25/15.
22 Исто.
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Ина че, мо же би ти пре о крет про тив нас. На рав но да тре ба би ти смо трен 
пре ма пред став ни ци ма ма ђар ске вла де, ко ја се тру ди свим сред стви ма да 
за до би је со ци ја ли сте за се бе“. Ди рек ти ва се за вр ша ва об ја шње њем да је 
„учи ње но шта тре ба“ и у Но вом Са ду „да се сву да у Ба на ту деј ству је на на ше 
љу де у овом истом сми слу“.23 Од но сно, та да шња по ли ти ка срп ске вла де би ла 
је су прот на по ли ти ци На род не упра ве за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу ко ја ће се у 
то вре ме, по сле Ве ли ке на род не скуп шти не у Но вом Са ду, уме ша ти у по ли-
тич ку си ту а ци ју у Те ми шва ру. 

На род на упра ва је, кaко пи ше и Љу бо мир ка Ју дин, по ста ви ла сво је ор-
га не на че ло те ри то ри јал но-ад ми ни стра тив них је ди ни ца уну тар де мар ка-
ци о не ли ни је, сву да сем у Те ми шва ру.24 У Ба ра њи је, до ду ше, власт На род не 
упра ве уве де на ка сни је, али опет пре не го у Те ми шва ру.25 Про та Сте ван 
Ми хал џић је у свом Днев ни ку о том до га ђа ју пи сао да је „по ста вља ње ве ли-
ког жу па на у Ба ра њи, па још Ср би на Ба рањ ца, сма тра но као из раз на род не 
во ље у це лој Ба ра њи“ али да је по са му „срп ску ствар“ ово по ста вља ње би ло 
„коб но“ и да су до тог до га ђа ја у Ба ра њи ау то ри тет срп ске вој ске, „без раз-
ли ке, и Ср би и Ма ђа ри и Нем ци, искре но по што ва ли а да је по ста вља њем 
ве ли ког жу па на на сту пи ла пар ти ска бор ба нај го ре вр сте и уни шта ва ње 
пар ти ских про тив ни ка“, при че му је „нај ви ше гу био на род ни ин те рес, оп-
шти ин те рес др жа ве“.26 Ово је од ли чан при каз и за та да шњу си ту а ци ју у 
Те ми шва ру. Љу бо мир ка Ју дин о ова квој си ту а ци ји из но си и те зу ко ја би 
мо гла би ти тач на: то што Бе о град ни је при знао На род ну упра ву до ве ло је 
до то га да је не при зна ју ни вој не вла сти ко је су се на ла зи ле у Вој во ди ни, и 
да је то по себ но до шло до из ра жа ја при ли ком уво ђе ња вла сти у Те ми шва ру. 
Па си ван став ју го сло вен ске вла де пре ма зби ва њи ма у Вој во ди ни Љ. Ју дин 
об ја шња ва стра хом од су ви ше ве ли ког оса мо ста љи ва ња вој во ђан ске упра ве 
у од но су на цен трал ну власт и не из ве сно шћу о при пад но сти не ких ње них 
де ло ва. Као не по сре дан ре зул тат то га На род на упра ва је те шко успе ва ла да 
угу ши от пор још увек број ног ма ђар ског чи нов ни штва или ин тен зив ну ма-
ђар ску аги та ци ју, и имала је не су гла си це са срп ским вој ним вла сти ма.27

По во дом уво ђе ња ре зо лу ци је до не те на Ве ли кој на род ној скуп шти ни 
у Но вом Са ду, 25. но вем бра 1918. го ди не у Те ми шва ру Или ја Бе ле сли јин, 
пот пред сед ник и члан срп ског На род ног ве ћа у Те ми шва ру, по слао је пи смо 
та да шњем ми ни стру уну тра шњих по сло ва Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве-
на ца Све то за ру При би ће ви ћу. Бе ле сли јин је на кра ју пот пи сан са мо као члан 
Ве ли ког са ве та а не и као пот пред сед ник срп ског На род ног ве ћа у Те ми шва-
ру, што би мо жда зна чи ло да пи смо ни је по сла то у име Ср ба у Те ми шва ру, 
од но сно срп ског На род ног ве ћа, не го са мо у име На род не упра ве. До ку мент 

23 Т. Ми лен ко вић, „Ба нат ска ре пу бли ка и ма ђар ски ко ме са ри јат у Ба на ту“, 130.
24 Вид. ви ше у: Љу бо мир ка Ју дин, „О ра ду На род не упра ве за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу“, Збор-

ник за дру штве не на у ке, бр. 51, Но ви Сад 1968, 20.
25 У зва ње ве ли ког жу па на 27. ја ну а ра 1919. го ди не све ча но је уве ден Вла ди слав Пан ду ро-

вић али уз де ло ва ње срп ске вој ске јер, ка ко пи ше Алек сан дар Хор ват, ма ђар ске вла сти су и у 
Ба ра њи пру жа ле от пор да пре да ју ду жност ве ли ког жу па на (Алек сан дар Хор ват, Ба ра ња 
1918‒1922, Но ви Сад 2013, 135).

26 Днев ник про те Сте ва на Ми хал џи ћа, при ре дио Дра го Ње го ван, Но ви Сад 2000, 158.
27 Љ. Ју дин, Нав. де ло, 15.
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је да ти ран на 1. де цем бар (18. но вем бар) 1918. го ди не, што зна чи да су у пи та-
њу да ни по сле Ве ли ке на род не скуп шти не у Но вом Са ду и пре не го што је 
На род на упра ва име но ва ла др Мар ти на Фи ли по на за ве ли ког жу па на у Те-
ми шва ру. Бе ле сли јин из ве шта ва да је по до ла ску из Но вог Са да у Те ми швар 
од мах под нео из ве штај ге не ра лу Ђор ђу Ђор ђе ви ћу о ра ду На род не упра ве 
и, „с об зи ром на спе ци јал не при ли ке у Те ми шва ру и око ли ни“, њих дво ји ца 
су за кљу чи ли ка ко је „пре ко по треб но“ да ми ни стар уну тра шњих по сло ва 
до ђе у Те ми швар „жур но“ и про у чи та мо шње при ли ке. Њи хов став је био да 
би се та квим по те зом „нај ја че не срп ске гру пе ми лом за до би ле и без ве ћих 
по тре са уве ле у наш та бор“, од но сно да се у Те ми шва ру уве де Но во сад ска 
ре зо лу ци ја.28

На род на упра ва је у то вре ме, ис по ста ви ће се по гре шно, прет по ста вља-
ла да ко бу де имао сво ју ад ми ни стра ци ју на спор ном под руч ју има ће и те ри-
то ри ју. Сма тра ће мо 4. де цем бар 1918. го ди не да ту мом ка да је „но во сад ска 
Вла да“ „узе ла ства ри у сво је ру ке“.29 О то ме нам го во ри За пи сник са сед ни це 
На род не упра ве за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу одр жа не тог да на, на ко јој се на 
пред лог пред сед ни ка Јо це Ла ло ше ви ћа за кљу чи ло да она на за по сед ну тој 
те ри то ри ји пре у зи ма сву власт и о то ме оба ве шта ва све обла сти.30 По во дом 
то га од лу че но је да се из да про глас за на род на свим је зи ци ма. Та ко ђе, ре ше-
но је да се ја ви срп ској вла ди у Бе о гра ду и да се од ње за тра жи да На род ну 
упра ву при зна и да учи ни ну жне ко ра ке да јој срп ска вој ска пру жи по треб ну 
по др шку. Исто се оче ки ва ло и од фран цу ске и ен гле ске ко ман де са ко ји ма 
је На род на упра ва до ла зи ла сва ко днев но у до дир.31 Пре у зи ма ње вла сти у 
Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи са сто ја ло се из то га да се на че ло сва ке му ни ци пи-
је по ста ви ве ли ки жу пан ко ји ће ујед но би ти и на ро чи ти опу но мо ће ник 
На род не упра ве. За Та ми шку жу па ни ју, град Те ми швар и за по сед ну те кра-
је ве Кра шо ван ско-се ве рин ске жу па ни је име но ван је др Мар тин Фи ли пон.

Не ко ли ко да на по сле сед ни це на ко јој је Мар тин Фи ли пон име но ван за 
те ми швар ског жу па на, у Те ми швар је до пу то вао Иг њат Па влас, по ве ре ник 
На род не упра ве за уну тра шње по сло ве, да би га увео у ду жност. Да је ова 
Па вла со ва ми си ја би ла не у спе шна са зна је мо из За пи сни ка са сед ни це На-
род не упра ве од 10. де цем бра 1918. го ди не, ка да је пред сед ник Јо ца Ла ло ше-
вић из ве стио чла но ве да те ми швар ско пи та ње том при ли ком ни је ре ше но.32 
За ни мљи во је да је и Фи ли пон тих да на од мах по свом на и ме но ва њу бо ра вио 
у Те ми шва ру и при су ство вао сед ни ци срп ског На род ног ве ћа 10. де цем бра 
1918. го ди не. Са ове сед ни це не ма мо об ја вљен за пи сник, али по сто ји чла-
нак у те ми швар ском ли сту Сло га из ко јег са зна је мо о њој. Фи ли пон је та да 
пред ло жио да се у Бе о град по ша ље „бр зо јав ни по здрав ре ген ту и бу ду ћем 
кра љу Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца Њ. Ви со чан ству Пре сто ло на-
след ни ку Алек сан дру“, и ње гов пред лог чла но ви срп ског те ми швар ског 

28 Пи смо Или је Бе ле сли ји на Све то за ру При би ће ви ћу од 1. де цем бра (18. но вем бра) 1918. 
го ди не (Ар хив Вој во ди не, Фонд На род не упра ве, Ф. 76).

29 За пи сник са сед ни це На род не упра ве у Но вом Са ду 4. де цем бар (21. но вем бар) 1918. го-
ди не (Ар хив Вој во ди не, Фонд На род не упра ве, Ф. 76).

30 Gra đa o stva ra nju ju go slo ven ske dr ža ve, br. 600, 688.
31 Исто. 
32 Ар хив Вој во ди не, Фонд На род не упра ве, Ф. 76.
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На род ног ве ћа по здра ви ли су „бур ним одо бра ва њем“.33 Да је Фи ли пон бо-
ра вио у Те ми шва ру од мах по сле сво га име но ва ња са зна је мо и из За пи сни ка 
са сед ни це На род не упра ве, кад Па влас пред ла же да му се „ста ви у те чај 
ве ли ко жу пан ска пла та од да на ка да је име но ван, иа ко још ни је ин ста ли ран, 
јер је de fac to од да на име но ва ња ра дио у Те ми шва ру као по ве ре ник На род не 
Упра ве“.34 Ме ђу тим, Мар тин Фи ли пон 4. де цем бра 1918. го ди не ни је за и ста 
уве ден у зва ње.

На по ме ну тој сед ни ци На род не упра ве 10. де цем бра 1918. го ди не на ста-
ви ло се са рас пра вља њем о пре у зи ма њу вла сти у Те ми шва ру, а као ре ше ње 
по ну ђе но је да у Но ви Сад из Те ми шва ра до ђе тро чла на де ле га ци ја и на ста ви 
пре го во ре.35 Си ту а ци ја у Те ми шва ру опи си ва на је та ко да је Фи ли пон фор мал-
но ве ли ки жу пан, али вој не вла сти, при том се не дво сми сле но ми сли на ге не-
ра ла Ђор ђе ви ћа, у гра ду не до зво ља ва ју да бу де уве ден у зва ње. Kao што смо 
већ пи са ли, за „го спо да ра си ту а ци је“ у Те ми шва ру чла но ви На род не упра ве 
сма тра ли су Ро та, ко ји На род ну упра ву не при зна је, не го при зна је са мо вла ду 
у Бе о гра ду, а ње га је при зна вао ге не рал Ђор ђе вић. Про блем је био и то што, 
ка ко је из нео пред сед ник Ла ло ше вић, „Рот рас по ла же са 15 ми ли јо на кру на“, 
а то је, по ње го вом ми шље њу, зна чи ло да је Рот „пла ће ник ма ђар ске вла де“. 
Ка ко би се по ло жај На род не упра ве „из вео на чи сто“, јед но иза слан ство је 
тре ба ло да оде и у Бе о град и та мо се из бо ри за на ста вља ње ова кве по ли ти-
ке пре у зи ма ња им пе ри ју ма у Те ми шва ру.36 Ко ли ко је не ре ше на си ту а ци ја око 
пре у зи ма ња ор га на вла сти у Те ми шва ру у том тре нут ку би ла зна чај на за На-
род ну упра ву ви де ло се по то ме што је у том иза слан ству тре ба ло да бу де 
Па влас, „као нај бо љи по зна ва лац“ си ту а ци је у Те ми шва ру, а ко ли ко је би ло 
хит но на ћи ре ше ње за на ста лу си ту а ци ју све до чи чи ње ни ца да је то иза слан-
ство нај ка сни је у че твр так 12. де цем бра мо ра ло оти ћи за Бе о град.37 Ме ђу тим, 
уме сто да Ђор ђе вић у Бе о град от пу ту је са Па вла сом, ка ко је би ло од лу че но, 
он је от пу то вао сам, а Па влас се вра тио у Но ви Сад. Не зна се ка кав је из ве-
штај Ђор ђе вић под нео у Бе о гра ду ни ка кав је став о де ли кат ној си ту а ци ји 
у Те ми шва ру за у зе ла вла да Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Зна мо да 
се ге не рал у Бе о гра ду за др жао не ко ли ко да на и ка да се вра тио у Те ми швар, 
дао је из ја ву за но ви не. Срп ски лист пре нео је ње го ву из ја ву.38 

Ба нат је по сед ну то зе мљи ште. На рав но при по ји ће мо га Ср би ји, јер у 
ње му Ср би жи ве. Ва ља са че ка ти ми ров ну кон фе рен ци ју, да би се Ба нат ко нач-
но мо гао сје ди ни ти са Ср би јом. А ка ква ће до тле би ти суд би на Ба на та, о том 
ће уско ро ре ши ти у Бе о гра ду са ста вље на вла да, јер је та вла да по зва на да у 
пре ла зном вре ме ну од ре ђу је о свим те ри то ри ја ма, ко је при па да ју Ју го сла ви ји. 
Сва ки чи нов ник, ко ји под срп ском вла да ви ном хо ће да слу жи, мо ра по ло жи ти 

33 Сло га, бр. 3, Те ми швар, 13. де цем бар (30. но вем бар) 1918, 2. 
34 За пи сник са сед ни це На род не упра ве, 15. ја ну а ра 1919. у Но вом Са ду, бр. 6 (Ар хив Вој во-

ди не, Фонд На род не упра ве, Ф. 76).
35 За пи сник са сед ни це 10. де цем бра (27. но вем бра) 1918. го ди не (Ар хив Вој во ди не, Фонд 

На род не упра ве, Ф. 76).
36 Gra đa o stva ra nju ju go slo ven ske dr ža ve, br. 622, 708‒709; Ар хив Вој во ди не, Фонд На род не 

упра ве, Ф. 76.
37 Gra đa o stva ra nju ju go slo ven ske dr ža ve, br. 622, 708‒709.
38 Срп ски лист, бр. 38, Но ви Сад, 24. (11) де цем бар 1918. стр. 2.
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за кле тву. По мом уве ре њу, за вр шио је ге не рал, сви Ср би по ла жу ве ли ку ва-
жност на Те ми швар и у сва ком по гле ду ће пот по ма га ти ту ва рош, то глав но 
ме сто не ка да шње срп ске Вој во ди не, ко ја по сво јим кул тур ним и со ци јал ним 
уста но ва ма за слу жу је нај ве ћу па жњу, те је по доб на да бу де со ци јал но и кул-
тур но сре ди ште Ба на ту. Др жим, да Те ми швар у бу дућ но сти че ка мно го ве ћи 
про цват, не го што је до са да мо гао ра чу на ти.39 

Ин те ре сант но је да је Срп ски лист, ор ган На род не упра ве, ка да је пре-
нео ову вест, ве ро ват но на мер но, из о ста вио за вр шне ре чи ге не ра ла Ђор ђе ви-
ћа: „У Та ми шва ру ће у ин те ре су ре да и си гур но сти у Та ми шва ру и на да ље 
вла да ти уре ди и сви чи нов ни ци оста ју на сво јим ме сти ма.40 Оста је да кле и 
вла дин по ве ре ник.“41 Це лу из ја ву про на шли смо у ли сту Сло бо да.42 Из овог 
де ла из ја ве мо же се за кљу чи ти да је вла да у Бе о гра ду по сле бо рав ка ге не ра ла 
одо бри ла ње го ву до та да шњу по ли ти ку и да је на ме ра ва ла да у то ме ис тра је. 
Али, ка ко пи ше и То ма Ми лен ко вић, Ђор ђе вић је та да у На род ној упра ви 
„до био нај љу ћег про тив ни ка, ко ји не ће би ра ти сред ства да га укло ни са по-
ло жа ја као смет њу оства ре њу сво јих пла но ва“.43

У исто вре ме, чи ни се да су Ср би Те ми швар ци у Ђор ђе ви ћу ви де ли пред-
став ни ка, за њих осло бо ди лач ке, срп ске вој ске и у ви ше на вра та му ис ка зи ва ли 
сво је сим па ти је. На Бо жић 1919. го ди не они су ко ман дан ту Ко њич ке ди ви зи-
је по кло ни ли „ле пог бел ца“ и том при ли ком „обра ти ли се над ле жном ме сту 
с мол бом да г. ђе не рал Ђор ђе вић оста не и да ље на свом ме сту“.44 Ђор ђе вић је 
био и ме ђу зва ни ца ма на про сла ви Но ве го ди не и на про сла ви Све тог Са ве у 
Те ми шва ру.45 Од „До бро твор не За дру ге ис точ но пра во слав них Срп ки ња у Те-
ми шва ру“ и ње не пред сед ни це Ме ла ни је Јан ко вић и Ђу ре Тер зи на као се кре-
та ра удру же ња, а Тер зин је био и члан те ми швар ског срп ског На род ног ве ћа, 
Ђо ки Ђор ђе ви ћу, кра љев ском срп ском ко њич ком ге не ра лу, ко ман дан ту ди-
ви зи је у Те ми шва ру, сти гао је де крет у ко јем За дру га же ли да дâ „вид но га 
из ра за сво ме ду бо ком по што ва њу ко је пре ма за ов да шње Срп ство мно го за-
слу жној осо би Ва шој осе ћа“. Из тог раз ло га на скуп штин ској сед ни ци За дру-
га је иза бра ла ге не ра ла Ђор ђе ви ћа за свог по ча сног чла на, што ће лист Сло га 
об ја ви ти у свом 44. бро ју.46 Упа да у очи да је то са мо пет на ест да на ра ни је од 
да на уво ђе ња Мар ти на Фи ли по на у зва ње те ми швар ског ве ли ког жу па на, 
че му се Ђор ђе вић про ти вио. Та ко ђе, срп ско На род но ве ће у Те ми шва ру је на 
сво јим сед ни ца ма 26. (13) и 27. (14) де цем бра 1918. го ди не по ка за ло да при хва-
та ау то ри тет ге не ра ла Ђор ђе ви ћа.47 У За пи сни ку са сед ни це 26. (13) де цем бра 

39 Исто.
40 То ма Ми лен ко вић је на овом ме сту до дао по сто је ћи. (Т. Ми лен ко вић, „Ба нат ска ре пу-

бли ка и ма ђар ски ко ме са ри јат у Ба на ту“, 130).
41 Сло бо да, бр. 39, Но ви Сад, 24. (11.) де цем бар 1918, 1. 
42 Исто. 
43 Т. Ми лен ко вић, „Ба нат ска ре пу бли ка и ма ђар ски ко ме са ри јат у Ба на ту“, 132.
44 За ста ва, бр. 4, Но ви Сад, 18. (5) ја ну ар 1919, 3.
45 Сло га, бр. 27, Те ми швар, 2. ја ну ар 1919, 2; Срп ски лист, бр. 13, Но ви Сад, 31. ја ну ар 1919, 2.
46 За пи сник са сед ни це одр жа не 2. фе бру а ра 1919. го ди не (Ар хив Вој во ди не, Ф. 444, Збир ка 

док то ра Јо ва на Ми ле ки ћа, 1841‒1963, а. ј. 653‒660, 656); Сло га, бр. 44, Те ми швар, 4. фе бру ар 1919, 2.
47 Са др жај у це ли ни За пи сни ка са сед ни це срп ског На род ног ве ћа од 27. (14) де цем бра 

1918. го ди не пр ви пут пред ста ви ће мо на уч ној јав но сти у док тор ској ди сер та ци ји ау то ра Ср би у 
Те ми шва ру и пр ва ју го сло вен ска др жа ва 1918‒1921. го ди не. Ака де мик Бо гу мил Хра бак при ре дио 
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ве ће „из ри че да Вој ној Упра ви, а ге не ра лу Ђор ђе ви ћу сваг да сто ји нај у слу-
жни је на рас по ло же њу ра ди са ве то ва ња о сви ма на ред ним са бо ри ма на шим“, 
где су пот пи са ни Ђу ра Тер зин и Јо ван Сав ко вић, као се кре та ри, Или ја Бе ле-
сли јин и Хри сти фор Свир че вић као пот пред сед ни ци и Иван Пре кај ски и 
Мла ден Пи лић као пред сед ни ци.48 Из нео бја вље ног за пи сни ка са сед ни це 
одр жа не су тра дан, зна мо да чла но ви срп ског На род ног ве ћа из ја вљу ју да 
„пре ма го спо ди ну ге не ра лу Ђор ђе ви ћу има ло је и има ово На род но Ве ће 
сваг да пот пу но по ве ре ње и чла но ви су се пре ма ње му сваг да са љу ба вљу 
од но си ли и искре но му ода ни би ли“.49 Из све га на бро ја ног не мо же мо ре ћи 
да су Ср би у ве ћу би ли про тив по ли ти ке ге не ра ла Ђор ђе ви ћа.

У ве зи са си ту а ци јом у Те ми шва ру зна мо и то да је по ве ре ник за уну-
тра шње по сло ве Иг њат Па влас пу то вао у Бе о град са не ким чла но ви ма На-
род не упра ве, и да је у Бе о гра ду рас пра вљао и о уво ђе њу вла сти На род не 
упра ве у цен трал ним и ис точ ним де ло ви ма Ба на та.50 Мо же се за кљу чи ти да 
На род на упра ва ни та да још ни је до би ла до зво лу за во ђе ње сво је по ли ти ке 
у Те ми шва ру, јер у том слу ча ју не би окле ва ла да је спро ве де у де ло. Она је 
мо ли ла ко ман ду Пр ве ар ми је у Но вом Са ду да про сле ди на ред бе ко ман дан-
ти ма у Те ми шва ру и у Лу го жу, „по што На род на упра ва не ма сво је ор га не у 
тим ме сти ма“.51 Та ко ђе, Ко ман да Ко њич ке ди ви зи је у Те ми шва ру је сре ди-
ном фе бру а ра 1919. го ди не и да ље до ста вља ла до ку мен те ба нат ског На род-
ног ве ћа На род ној упра ви, на шта је Пе тар Ко њо вић, за ме ник пред сед ни ка 
На род не упра ве, упу тио про тест ми ни стру уну тра шњих по сло ва у Бе о гра-
ду, у ко јем је пи са ло да мо ли да се Вр хов на ко ман да оба ве сти „да На род на 
упра ва не при зна је и сма тра не за ко ни тим рад Ба нат ског На род ног са ве та 
(Ба на ти Неп та нач), не го при зна је је ди но у Те ми шва ру свог жу па на др Фи-
ли по на“, а да он да Вр хов на ко ман да упу ти Ко ман ду Ко њич ке ди ви зи је у 
Те ми шва ру „да спи се то га ба нат ског са ве та не упу ћу је на ма, не го их a li mi ne 
[одбити у пот пу но сти прим. аут.] од би ја.“52

На род на упра ва та да по чи ње да уви ђа да без по др шке вла де у Бе о гра-
ду и вој ног вр ха не ће мо ћи да пре у зме власт у Те ми шва ру, те да је кључ но 
уве ри ти Бе о град у штет ност по ли ти ке ге не ра ла Ђор ђе ви ћа по ин те ре се 
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, у „ње го ву на ив ност, ко ју Рот ве што 
ко ри сти“ и слич но. Дру гим ре чи ма, на сто ја ла је да ком про ми ту је и ко ме са-
ра Ро та и ге не ра ла Ђор ђе ви ћа, а срп ска вој во ђан ска штам па пра ти ла је ове 

је све ску за пи сни ка са сед ни ца срп ског те ми швар ског На род ног ве ћа, ко ја нам је би ла при ма ран 
и нео би ла зан из вор за пи са ње ове ди сер та ци је, али она се за вр ша ва за пи сни ком са сед ни це 16. 
(3) но вем бра 1918. го ди не па же ли мо да ми сли мо да смо на ста ви ли та мо где је Б. Хра бак стао. 

48 Јо ва на Ка саш, „При ли ке у Те ми шва ру кра јем 1918. го ди не и је дан не по зна ти до ку мент 
те ми швар ских Ср ба“, Ис тра жи ва ња, бр. 24, Но ви Сад 2013, 391‒400; Ар хив Вој во ди не, Ф. 444, 
Збир ка док то ра Јо ва на Ми ле ки ћа, 1841‒1963, Ђу ра Тер зин, а. ј. 653‒660, 654.

49 Ар хив Вој во ди не, Ф. 444, Збир ка док то ра Јо ва на Ми ле ки ћа, 1841‒1963, Ђу ра Тер зин, а. ј. 
653‒660, 655.

50 Лист Сло бо да је пи сао да су Ав густ Рат, Пе тар Ко њо вић, Ми та Кли цин, Ђу ра Ба ра ко, Ту ша-
но вић, Ми лан Пе тро вић и др Иг њат Па влас би ли при мље ни код та да шњег ми ни стра уну тра шњих 
по сло ва Све то за ра При би ће ви ћа (Сло бо да, бр. 46, Но ви Сад, 3. ја ну ар 1919. (21. де цем бар 1918), 2).

51 Вој ни ар хив, П 8 К 25/15.
52 Пе тар Ко њо вић ми ни стру уну тра шњих по сло ва у Бе о гра ду 31. ја ну а ра 1919. го ди не (Ар хив 

Вој во ди не, Фонд На род не упра ве, Ф. 76).
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на ме ре.53 Оп ту жбе ко је су се нај че шће по ја вљи ва ле у днев ним ли сто ви ма 
би ле су да је „зло гла сни“ Ото Рот „пла ће ник ма ђар ске пе штан ске вла де“.54 
Срп ски лист је у ви ше на вра та пи сао про тив Ро та, а по што је у пи та њу ор ган 
Срп ског на род ног од бо ра, мо же мо ре ћи да је то био став и На род не упра ве 
у Но вом Са ду. Због цен зу ре у Ба нат је би ло за бра ње но да до ла зе ма ђар ски 
ли сто ви, „да не тру ју сво јим ла жи ма ов да шње гра ђан ство“, али, ка ко пи ше 
Срп ски лист, пре ко Те ми шва ра им је био „отво рен пут“. Овај лист пи ше и 
да су срп ске вла сти је ди но мо гле да из да ју из во зне до зво ле и пут не ис пра ве 
али да „се зна ло: иди са мо у Те ми швар Дру Ро ту и ње го вој ком па ни ји, па те 
ни бри ге! За ’ле пу реч’ (и што још уз то иде!), све се до би је“ а и да је пре ко 
Те ми шва ра ма ђар ска вла да сла ла „раз не бун тов нич ке спи се“ и „нов ца ко-
ли ко хо ће у Те ми швар“.55 Да се, с јед не стра не, за бра њи вао аги та тор ски рад 
оних ко ји рас ту ра ју пам фле те, а да се, с дру ге стра не, Ро тов „рад тр пео“ пи-
са ла је и Но ва Зо ра.56 Срп ски гла сник пи сао је да је Рот из Бу дим пе ште „до био 
18 до 20 ми ли о на па пи ра и ти ме је раз ви јао аги та ци ју за ма ђар ску вла ду и 
ра дио да спа се за Ма ђар ску ба рем Ба нат“, и да је срп ским вла сти ма у То рон-
тал ској и Та ми шкој жу па ни ји ства рао „те шко ће“, а код њи хо вих ста нов ни ка 
иза зи вао „не мир и узру ја ност“.57

Јед на од нај те жих оп ту жби ко ја се од но си ла на Ро та би ла је она у ве зи 
са снаб де ва њем хра ном у Ба на ту. Из воз хра не из Ба на та у Ма ђар ску био је 
за бра њен и хра на је усме ра ва на пре ма дру гим под руч ји ма Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца, у ко ји ма је вла да ла глад. Сво ју за ви сност од ма ђар ске 
вла де Рот је по ка зао на тај на чин што је из Ба на та, по на ло гу из Бу дим пе ште, 
слао хра ну у Ма ђар ску, а то је иза зва ло не го до ва ње ста нов ни штва по ба нат-
ским гра до ви ма, у ко ји ма се та ко ђе осе ћа ла оску ди ца у мно гим ар ти кли ма.58 
И ка сни је су ба нат ска штам па и „гра ђан ство Ба на та“ тра жи ли крив це „за 
то ли ке бру ке, ко је су из ве сне лич но сти по чи ни ле“ за вре ме срп ског бо рав ка 
у Те ми шва ру. „Ко је крив што су на ши вој ни ци уми ра ли од бу ђа вог, цр ног 
хле ба до кле је Др Рот Ко ме сар ма ђар ске вла де на на ше очи из вла чио на мир-
ни це из Те ми шва ра у Ма ђар ску?“, пи са ло је у ли сту Сло га ка да се Рот по сле 
ева ку а ци је Те ми шва ра пре се лио у Ве ли ки Беч ке рек.59

Оп ту жбе про тив по ли тич ког де ло ва ња Ро та од но си ле су се на то, ка ко 
је пи са ло у ли сту Но ва Зо ра, да у Те ми шва ру вла да та кво ста ње ко је их „ба ца 
у бри гу“, јер се Рот „за но си ми шљу, да упра ву у Те ми шва ру, па чак и у це-
ло ме Ба на ту, узме у сво је ру ке“.60 Ме ђу тим, глав на оп ту жба про тив ње го вог 
ра да за сни ва ла се на тврд њи да је под сти цао ма ђар ске чи нов ни ке на па си ван 
от пор да ва њем пла та уна пред, на шта чи нов ни ци ни су же ле ли да по ло же 
за кле тву но вом кра љев ству.

53 Т. Ми лен ко вић, „Ба нат ска ре пу бли ка и ма ђар ски ко ме са ри јат у Ба на ту“, 120.
54 Срп ски гла сник, бр. 12, Ве ли ка Ки кин да, 27. фе бру ар 1919, 1.
55 Исто.
56 Но ва Зо ра, бр. 1, Вр шац, 19. (6) ја ну ар 1919, 1.
57 Срп ски гла сник, бр. 12, Ве ли ка Ки кин да, 27. фе бру ар 1919, 1.
58 Bo gu mil Hra bak, „Ve li ki po li tič ki štrajk u Voj vo di ni i na ugar skoj te ri to ri ji pod oku pa ci jom 

srp ske voj ske 21‒22. fe bru a ra 1919. go di ne“, Zbo r nik Нistorijskog in sti tu ta, Sla von ski Brod 1965, 306.
59 Сло га, бр. 269, Ве ли ки Беч ке рек, 7. де цем бра 1919, 1.
60 Но ва Зо ра, бр. 1, Вр шац, 19. (6) ја ну ар 1919, 1.
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  Рот је, све стан оп ту жби за свој рад, по след њег да на 1918. го ди не 
два пут тра жио од ге не ра ла Ђор ђе ви ћа да га при ми. По во дом уво ђе ња срп ске 
ад ми ни стра ци је у Те ми шва ру из ја вио је да ни он а ни ње го ви са рад ни ци 
Ја ко би и Те кеш не ће да ти остав ке, али да ће се од мах по ву ћи са сво јих по ло-
жа ја ако Ђор ђе вић као пред став ник тру па то зах те ва, и у том слу ча ју тра-
жи ли су од ге не ра ла пи сме но на ре ђе ње.61 Не ко ли ко да на ка сни је, 2. ја ну а ра 
1919. го ди не Вр хов на ко ман да по сла ла је ко ман дан ту Ко њич ке ди ви зи је да 
би тре ба ло од у ста ти од сме не чи нов ни ка „ако има из гле да да ће сме на ад ми-
ни стра тив них вла сти у Те ми шва ру иза зва ти не ре де“. Вр хов на ко ман да је као 
јед но од ре ше ња пред ла га ла да Рот и ње го ви са рад ни ци пи сме но из ја ве „да 
су сво је вољ но да ли остав ке на до са да шњи по ло жај“, од но сно да ни су би ли 
при ну ђе ни.62 На дру гом са стан ку Рот је оба ве стио срп ског ге не ра ла да му је 
фран цу ски ко ман дант 11. ко ло ни јал не ди ви зи је ста ци о ни ра не у Те ми шва ру 
са ве то вао да њих тро ји ца оста ну на сво јим по ло жа ји ма све до кле се про тив 
њих не упо тре би си ла. Ђор ђе вић је са оп штио да си ла не ће би ти при ме ње на 
и да пи сме но ре ше ње о сме ни не ће до би ти, али да ће се срп ска стра на по ста-
ра ти за њи хо ву ег зи стен ци ју ако се по ву ку до бро вољ но. По сле Ро та, Ђор ђе-
ви ћа је по се тио фран цу ски ге не рал Гам бе та и по од ред ба ма Бе о град ског 
при мир ја тра жио да се ма ђар ске ути цај не лич но сти у Те ми шва ру не сме њу ју.63 
Ово је у том тре нут ку и да ље био став и вла де у Бе о гра ду.

Ме ђу тим, оп ту жбе чла но ва На род не упра ве озбиљ но су по љу ља ле 
углед ге не ра ла Ђор ђе ви ћа. То ме је, мо ра мо ре ћи, и сам до при нео јер је на 
Ро то ву су ге сти ју, пред крај 1918. го ди не, при стао да от поч ну при пре ме за 
из бор но вог Ба нат ског ве ћа. Пред сед ник овог ве ћа био би Рот, а оно би, ка ко 
је ге не рал Ђор ђе вић убе ђи вао сво је прет по ста вље не, до не ло од лу ку о од ба-
ци ва њу ма ђар ског ин те гри те та и о при са је ди ње њу Ба на та Кра ље ви ни Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца. Зна мо да је Ђор ђе вић тра жио од На род не упра ве у 
Но вом Са ду да и она од ре ди сво је де ле га те за ту скуп шти ну.64 Ме ђу тим, то 
ни је би ло до вољ но да ова кав план успе, јер, ка ко је пи сао и Сте ван Бе нин, 
ова ко са ста вљен пар ла мент слу жио би са мо као „плат фор ма за ау то но ми ју 
Ба на та на осно ву прин ци па о са мо о пре дељ њу на ро да“.65 Из За пи сни ка са 
сед ни це срп ског те ми швар ског На род ног ве ћа од 26. (13) де цем бра 1918. го-
ди не, ко ји се чу ва у Ар хи ву Вој во ди не у Но вом Са ду, а ко ји смо пр ви пут 
при ка за ли на уч ној јав но сти у ра ду „При ли ке у Те ми шва ру кра јем 1918. го-
ди не и је дан не по зна ти до ку мент те ми швар ских Ср ба“, ви ди мо да је срп ско 
На род но ве ће тра жи ло до зво лу од На род не упра ве у Но вом Са ду да уче ству-
је у ра ду но вог Ба нат ског ве ћа и да је оно при зна ва ло и На род ну упра ву у 
Но вом Са ду али и ау то ри тет ге не ра ла Ђор ђе ви ћа.66 Срп ско На род но ве ће у 

61 Из ве штај ге не ра ла Ђор ђе ви ћа ко ман дан ту Пр ве ар ми је (Вој ни ар хив П 8 К 25/15).
62 Вој ни ар хив, П 8 К 25/15.
63 Вој ни ар хив, П 8 К 25/15; B. Hra bak, „Ve li ki po li tič ki štrajk“, 306.
64 Вој ни ар хив, П 8 К 25/15.
65 Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске, Ау то би о гра фи ја Сте ва на Бе ни на, М. 12. 421, стр. 22.
66 Ј. Ка саш, „При ли ке у Те ми шва ру кра јем 1918. го ди не и је дан не по зна ти до ку мент те ми-

швар ских Ср ба“, 391‒400; Ар хив Вој во ди не, Ф. 444, Збир ка док то ра Јо ва на Ми ле ки ћа, 1841‒1963, 
Ђу ра Тер зин а. ј. 653‒660, 654.
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Те ми шва ру до би ло је до зво лу да уче ству је на овој скуп шти ни, али она ни је 
одр жа на. За ми сао је има ла мно ге сла бо сти, ни је се тач но од ре ди ло шта обу-
хва та Ба нат, ни је се зна ло ко ли ко ће ман да та до би ти по ве ре ни ци ко ји ни су 
Ср би, што би до не ло мно ге не из ве сно сти, али и нај ва жни је: Ро ту се ни је 
ве ро ва ло. Исто вре ме но, ра сли су не за до вољ ство со ци јал де мо кра та Ро том и 
при ти сак и про па ган да срп ских вла сти.67 На све ово, вој во да Ми шић је по-
слао де пе шу из Бе о гра да у ко јој од луч но на ре ђу је Ђор ђе ви ћу да об у ста ви 
сва ки рад на одр жа ва њу скуп шти не за „не ко га Ба нат ско га Ве ћа са док то-
ром Ро том“ и по ру чио „да ни је опор ту но обра зо ва ње не ког на ро чи тог Ба-
нат ског Ве ћа, па ма ка кву од лу ку да вам обе ћа“, ми сле ћи на Ро та. Ђор ђе вић 
је вој во ди Ми ши ћу од го во рио 27. де цем бра да је он пре го ва рао са пред став-
ни ци ма на род но сти у Те ми шва ру и са Ро том а „све у ци љу да се не срп ске 
на род но сти у Ба на ту од рек ну Ма џар ске и ре зо лу ци јом из ја ве сво је при са је-
ди ње ње Ве ли кој Ср би ји“. На кра ју, Ђор ђе вић у из ве шта ју при хва та да по-
сту пи пре ма на ре ђе њу и да се скуп шти на не одр жи у Те ми шва ру.68 

Но во сад ски по ли ти ча ри у то вре ме тру ди ли су се да про тив Ђор ђе ви ћа 
окре ну и ко ман дан та Пр ве ар ми је вој во ду Пе тра Бо јо ви ћа, чи ји се штаб та да 
на ла зио у Но вом Са ду. Ка ко пи ше То ма Ми лен ко вић, ово им ни је ишло те-
шко, јер из гле да да је из ме ђу Ђор ђе ви ћа и Бо јо ви ћа још од ра ни је по сто ја ла 
не ка не тр пе љи вост.69 На осно ву до ку ме на та из Вој ног ар хи ва Ми лен ко вић 
пи ше да је На род на упра ва по сла ла вој во ди Бо јо ви ћу пи смо у коjeм је ста ја ло 
„да се све ви ше го ми ла ју по да ци и до ка зи да је Рот не ис крен и не по у здан“ 
и да ра ди су прот но срп ском ин те ре су.70 На кра ју се од Бо јо ви ћа тра жи ло да 
све на ве де не оп ту жбе про ве ри и на ре ди Ђор ђе ви ћу „да пре пу сти власт ад ми-
ни стра тив ну овој Упра ви, да јој бу де при ру ци и у по мо ћи да уве де у зва ње 
сво је чи нов ни ке у Те ми шва ру, а да се што пре оду зме власт из ру ку др Ро та 
и овај сврг не са ме ста, са ко га са мо штет но ути че на ток по сло ва“.71 Про тив 
Ђор ђе ви ћа и Ро та упу ће не су не ке оп ту жбе и Вр хов ној ко ман ди и вла ди у 
Бе о гра ду. 

Сле де ћег да на, 19. де цем бра 1918. го ди не, ге не рал Ђор ђе вић од ба цио је 
све оп ту жбе на свој рад. Ин фор ма ци је је про гла сио не тач ним и ре као да до-
ла зе од нео ба ве ште них и не ком пе тент них љу ди. Чак је твр дио да је реч о ли ци-
ма од ко јих, због њи хо ве не на дле жно сти, мо ра да при кри ва сво је ак тив но сти.72

Мој глав ни циљ – браниo се ге не рал – био је да при до би је мо за на шу 
ствар што ве ћи број стра ног ста нов ни штва, ко је је ов де у ве ли кој ве ћи ни. До 
са да сам сво јим ра дом ус пео за нас да при до би јем Нем це, Ма ђа ре и Је вре је, а 
уско ро и део Ру му на. Це ло ку пан овај рад мо ра се из вр ши ти по сте пе но и си-
сте мат ски и са пу но так та. Сва ка пре на гље ност у ово ме до ве шће до не га тив них 
ра зул та та... Бу ду ћи на ли цу ме ста и нај бо ље упо знат са ме сним при ли ка ма, 
ра дим баш она ко ка ко би на ша оп шта ствар што ви ше успе ха има ла, а ре зул тат 

67 Zo ran Ja nje to vić, Nem ci u Voj vo di ni, Be o grad 2009, 98.
68 Из ве штај Ђор ђа Ђор ђе ви ћа 27. (14) де цем бра 1918. го ди не (Вој ни ар хив, П 8 К 25/15).
69 Т. Ми лен ко вић, „Ба нат ска ре пу бли ка и ма ђар ски ко ме са ри јат у Ба на ту“, 133.
70 Исто.
71 Исто.
72 Исто.



ово га ви де ће се у нај ско ри је вре ме, па с то га мо лим да се ве ру је мом ра ду и да 
ми се оста ви пу на сло бо да.73

Ме ђу тим, ње го вим мол ба ма ни је удо во ље но, и та да се у већ ком пли ко-
ва ну по ли тич ку си ту а ци ју у Те ми шва ру ди рект но уме шао вој во да Бо јо вић. 
Он је од 24. де цем бра 1918. до 2. ја ну а ра 1919. го ди не, вр ше ћи ин спек ци ју 
сво јих је ди ни ца у Ба на ту и Бач кој, об и шао нај ве ће гар ни зо не, па и Те ми швар. 
У ба нат ску пре сто ни цу сти гао је 25. де цем бра 1918. го ди не.74 Срп ски лист 
и Ба нат ски гла сник су из ве шта ва ли да је вој во да „с ве ли ким сла вљем ушао 
у Те ми швар“ и да га је на же ле знич кој ста ни ци у по ла шест то га да на до че-
као ве лик број Ср ба Те ми шва ра ца, као и чла но ви срп ског те ми швар ског На-
род ног ве ћа. У име ве ћа, вој во ду је по здра вио ње гов пред сед ник Иван Пре-
кај ски, као и та ко ђе при сут ни Рот, на ма ђар ском је зи ку, у име Ба нат ског ве ћа. 
Кад је Рот вој во ди ре као да га по здра вља не са мо као пред сед ник Ба нат ског 
ве ћа не го и као ко ме сар ма ђар ске ре пу бли ке, та да се, ка ко пи ше Срп ски 
лист, чу ло не го до ва ње ме ђу при сут ним гра ђа ни ма Те ми шва ра. Бо јо вић је 
од го во рио да се у Ба на ту не мо же зна ти за ма ђар ску ре пу бли ку и „да он не 
при зна је ни ка кве ма ђар ске ко ме са ре у оним ме сти ма, ко је је срп ска вој ска 
оку пи ра ла“.75 Kако је Срп ски лист био гла си ло На род не упра ве, мо же мо 
ре ћи да је ово био и њен став; ис та ћи ће да вој во да Бо јо вић „без сум ње ни је 
го во рио на сво ју ру ку“, не го као пред став ник сво је др жа ве.76 Ро то ву по ли ти-
ку уред ни штво Срп ског ли ста на зи ва ло је „ка ме ле он ском“, а ње го ву уло гу 
„и су ви ше про вид ном“, јер он „хо ће да бу де леп и пре ма Ср би ма“ и „из ја-
вљу је се за при ја те ља срп ског ре жи ма“, али за пра во за сту па ин те ре се ма ђар-
ске вла де. Срп ском на ро ду у Те ми шва ру и ње го вој око ли ни На род на упра ва 
пре ко Срп ског ли ста по ру чи ва ла је „да обра ти ве ли ку па жњу на ово дво-
лич но др жа ње“ др Ро та, јер се „од рђа вих при ја те ља тре ба већ ма чу ва ти не го 
од не при ја те ља“, пи сао је Срп ски лист. „Са мо је оно исти на што је ре као 
Вој во да Бо јо вић у Та ми шгра ду, јер за то јам чи вла да у Бе о гра ду и срп ска 
вој ска, ко ја је на ма до не ла сло бо ду и ко ја оста је ов де док и кон фе рен ци ја 
ми ра не пот пи ше у ства ри већ го тов чин: при са је ди ње ње Вој во ди не Ср би ји 
и пу тем ње Кра љев ству Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца“, пи сао је ор ган На род не 
упра ве.77

На кон сво је по се те Те ми шва ру вој во да Бо јо вић је упу тио Вр хов ној ко-
ман ди пред став ку у ко јој твр ди да се лич но уве рио ка ко Рот „зло у по тре-
бља ва на ив ност ко ман дан та Ко њич ке ди ви зи је и би ло би уби тач но по на ше 
ин те ре се, ако се ова сме на об у ста ви и не из вр ши“. У исто вре ме је мо лио да 
се „ни ка ква на ре ђе ња не из да ју ни ти оба ве ште ња при ма ју од ко ман дан та Ко-
њич ке ди ви зи је ми мо ко ман де Пр ве ар ми је“. Овим је Бо јо вић ома ло ва жио 
Ђор ђе ви ћа. Увре ђен, ге не рал Ђор ђе вић је од ко ман дан та Пр ве ар ми је 16. 
ја ну а ра тра жио да бу де раз ре шен ду жно сти и пен зи о ни сан, jeр је по ме ну тим 

73 Т. Ми лен ко вић, „Ба нат ска ре пу бли ка и ма ђар ски ко ме са ри јат у Ба на ту“, 134.
74 Ба нат ски гла сник, бр. 156, Ве ли ки Беч ке рек, 26. (13) де цем бар 1918, 1.
75 Срп ски лист, бр. 45, Но ви Сад, 1. ја ну ар 1919. (19. де цем бар 1918), 1.
76 Срп ски лист, бр. 47, Но ви Сад, 3. ја ну ар 1919. (21. де цем бар 1918), 1.
77 Исто.
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по ступ ци ма „ау то ри тет у очи ма све та мо је ди ви зи је ума њен“, али чи ни се 
да то у вој ним вр хо ви ма ни је при хва ће но, не го да је и да ље не ко вре ме 
остао у Те ми шва ру. По том је сме њен, а на ње го во ме сто по ста вљен је Пан-
те ли ја Пан та Гру јић.78 Ме ђу тим, сме њи ва ње ге не ра ла Ђор ђе ви ћа и још ви ше 
на чин на ко ји је то ура ђе но по ка зу ју да је у вла ди Кра ље ви не СХС до шло 
до ра ди кал ног за о кре та у од но су на ма ђар ску ад ми ни стра ци ју у Те ми шва ру 
и би ло је са мо пи та ње да на ка да ће она би ти де фи ни тив но укло ње на.

Сре ди ном ја ну а ра 1919. го ди не о те ми швар ском пи та њу жи во се рас-
пра вља ло и у срп ској штам пи. У тим да ни ма и лист Сло бо да у бро ју ко ји је 
иза шао 18. ја ну а ра до но си вест о остав ци др Ро та уз за ни мљив ко мен тар: 
„брод то не – па цо ви се спа са ва ју“.79 Ве сти о остав ци на ме сто ко ме са ра ма-
ђар ске вла де до но се и но во сад ска За ста ва и ве ли ко ки кинд ски лист Срп ски 
гла сник. Иа ко је Ба нат ска ре пу бли ка уки ну та 4. но вем бра 1918. го ди не, Ро та 
и да ље на зи ва ју ње ним пред сед ни ком и „глав ном смет њом у уво ђе њу на-
род не вла сти у Те ми шва ру и око ли ни“.80 Ме ђу тим, иа ко Рот од ла зи, кон ста-
ту је се да ко ме са ри јат ма ђар ске пе штан ске вла де у Те ми шва ру и да ље оста-
је, јер у Те ми шва ру оста ју др Ја ко би и др Те ке ши, обо ји ца ко ме са ри вла де у 
Бу дим пе шти, пр ви као ве ли ки жу пан гра да и до са да шњи вла дин ко ме сар за 
Ба нат и Ро тов за ме ник, а дру ги као ве ли ки жу пан ма ђар ске вла де за Та ми-
шку жу па ни ју, што зна чи да за уред ни штво Срп ског гла сни ка „Те ми швар 
још увек оста је за го нет ка“.81 Рот је, за и ста, у исто вре ме кад и ге не рал Ђо р ђе 
Ђор ђе вић, под нео ма ђар ској вла ди остав ку на свој по ло жај и обра зло жио је 
ти ме да у по сто је ћим при ли ка ма не мо же успе шно да ис пу ња ва ду жност 
пре ма на ро ди ма Ба на та, од но сно „у ин те ре су снаб де ва ња ба нат ског на ро да“. 
За свог на след ни ка Рот је пред ло жио др Кал ма на Ја ко би ја. Ме ђу тим, у Пе-
шти ни су усво ји ли ње го ву остав ку. Mађарска вла да je пре ко срп ског вој ног 
де ле га та у Бу дим пе шти уло жи ла про тест Бе о гра ду, на во де ћи чак и да су 
срп ске вој не вла сти ко ме са ра Ро та за тво ри ле без ика квог узро ка. Ме ђу тим, 
ка ко пи ше Б. Хра бак, ко ман дант Ко њич ке ди ви зи је је 18. ја ну а ра по твр дио 
да се Рот „сло бод но ше та по Те ми шва ру“.82 О ово ме су ве ли ко ки кинд ске 
но ви не пи са ле да је са мо у је дан мах из гле да ло да ће се си ту а ци ја про ме ни-
ти у ко рист срп ске стра не кад је Рот дао остав ку. „Али са мо је из гле да ло 
та ко. Она дру га два вла ди на ко ме са ра оста до ше на свом ме сту. А и Др. Рот 
се опет вра тио на траг. Др ски ји не го што је био!“83

Љу бо мир Це ро вић у сво јој књи зи Ср би у Ру му ни ји пи ше да је тих да на 
на зах тев зва нич ни ка из Те ми шва ра у град до шла де ле га ци ја. Чи ни ли су је 
др Јо ца Ла ло ше вић, др Иг њат Па влас и др Ко ста Ни ко лић, а тре ба ло је да 
пре го ва ра са ге не ра лом Ђор ђе ви ћем о уре ђе њу срп ске вла сти у Те ми шва ру 
и Те ми швар ској жу па ни ји.84 И вр шач ка Но ва Зо ра до но си вест да су у Те ми-

78 B. Hra bak, „Ve li ki po li tič ki štrajk“, 307.
79 Сло бо да, бр. 4, Но ви Сад, 18. (5) ја ну ар 1919, 3
80 За ста ва, бр. 3, Но ви Сад, 17. (4) ја ну ар 1919, 3.
81 Исто.
82 B. Hra bak, „Ve li ki po li tič ki štrajk“, 306.
83 Срп ски гла сник, бр. 12, Ве ли ка Ки кин да, 27. фе бру ар 1919, 1.
84 Љу би во је Це ро вић, Ср би у Ру му ни ји, Но ви Сад 1997, 399. 
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шва ру те це ле не де ље бо ра ви ли иза сла ни ци На род не упра ве али њи ма до да је 
и др Фи ли по на, де си ни ра ног жу па на.85 Лист За ста ва по сле ових до га ђа ја 
по гре шно из ве шта ва да је пи та ње Те ми шва ра овим „ко нач но уре ђе но, та ко 
да се власт На род не Упра ве про ши ру је на чи тав је дан те ри то риј што га је 
по се ла срп ска вој ска, па и на Те ми швар и око ли ну, и да је за ве ли ког жу па на 
ко нач но ин ста ли ран др. Фи ли пон“.86 Мо гу ће је да је ова де ле га ци ја на пу сти-
ла Те ми швар сма тра ју ћи да је пи та ње уво ђе ња но вог ве ли ког жу па на у ду-
жност ре ше но, али је На род на упра ва при ми ла из ве штај да то, ипак, ни је 
учи ње но. На род ну упра ву је, пре ко ко ман де Пр ве ар ми је, 23. ја ну а ра оба ве-
стио Ми ка По по вић „да је са не спо ра зу мом остао не из вр шен акт по ста вља ња 
жу па на и ко ме са ра“. По по вић је об ја шња вао да ни је до бро да јед на лич ност 
бу де име но ва на за град Те ми швар и за жу па ни ју и пред ла гао „да се Фи ли пон 
при ми жу па ни је Та ми шке и Кра шо-Се ве рин ске, а гра да не ко од Не ма ца“. 
Нем ци су у ве ћи ни у Те ми шва ру и Фи ли по ну тре ба да се до де ли јед но по-
верљи во и спо соб но ли це као по моћ ник. „Та ко би смо од мах да нас или су тра 
мо гли уве сти у ду жност и Фи ли по на и Те ке ша“, пред ла гао је По по вић. На 
ме сту град ског жу па на још из ве сно вре ме сма трао је да тре ба за др жи ти ста-
рог жу па на Ја ко би ја, ко ји је за два де се так да на сти цао пра во на пен зи ју.87 
На По по ви ће во обра зло же ње сти гао је де марш На род не упра ве, у ко јем је 
на гла ше но: 

На род на упра ва у пи та њу по ста вља ња на ше вла сти у Те ми шва ру сто ји 
од луч но на ута на че њу учи ње ном лич но та мо с ва ма. Ка ко ми од го ва ра мо за 
сву ад ми ни стра ци ју на те ри то ри ји Ба на та, Бач ке и Ба ра ње, не мо же мо ни ка ко 
ула зи ти у бу ди ка кво из ме њи ва ње, те мо ли мо да се ве ли ки жу пан др Фи ли пон 
уве де у зва ње. Ина че мо ра мо це лу ствар под не ти цен тал ној вла ди као пи та ње 
по ве ре ња.88 

Прет по ста вља мо: да би се оја ча ла власт На род не упра ве у Те ми шва ру, 
пред сед ник Јо ван Јо ца Ла ло ше вић је у то вре ме имао чак и иде ју да се ње но 
се ди ште пре се ли у Те ми швар. О то ме је оба ве стио ми ни стра уну тра шњих 
по сло ва При би ће ви ћа, ко ји је од луч но од био ову за ми сао јер „пре све га има 
ре ши ти хит но пи та ње, да ли ће се Бач ка, Ба нат и Ба ра ња цен трал но упра-
вља ти из Бе о гра да, или ће и да ље оста ти по себ на Упра ва за те кра је ве“, и 
„све и ка да би и оста ла по себ на Упра ва, не би се мо гла пре ме шта ти у Те ми-
швар из ва жних по ли тич ких раз ло га, да дру го сад не спо ми њем“.89

Енер ги чан и да ље у на ме ри да се што пре у ду жност уве де Фи ли пон, 
Ла ло ше вић је 1. фе бру а ра 1919. го ди не оба ве стио ми ни стра уну тра шњих по-
сло ва да је На род на упра ва ви ше пу та по ку ша ва ла да по ста ви свог ве ли ког 
жу па на Мар ти на Фи ли по на, али да „због смет њи од стра не Ђор ђа Ђор ђе ви ћа 

85 На и ме но ва ни ‒ прим. аут.
86 За ста ва, бр. 9, Но ви Сад, 24. (11) ја ну ар 1919, 4.
87 Ар хив Вој во ди не, Фонд На род не упра ве, Ф. 76.
88 Од го вор На род не упра ве Ми ки По по ви ћу 24. (11) ја ну а ра 1919. го ди не (Ар хив Вој во ди не, 

Фонд На род не упра ве Ф. 76).
89 Ши фро ва на де пе ша ми ни стра уну тра шњих по сло ва Све то за ра При би ће ви ћа пред сед ни ку 

На род не упра ве др Ла ло ше ви ћу од 25. (12) ја ну а ра 1919 (Ар хив Вој во ди не, Фонд На род не упра ве 
Ф. 76); Са ша Мар ко вић, По ли тич ка би о гра фи ја Јо ва на Јо це Ла ло ше ви ћа, Сом бор 2011, 118.
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ни је ус пе ла“.90 Не ко ли ко да на ка сни је, 5. фе бру а ра 1918. го ди не, Ла ло ше вић 
је по себ но на гла сио да је Ота Ро та, ина че пред сед ни ка ба нат ског На род ног 
ве ћа, у ово зва ње по твр дио ма ђар ски вла дин ко ме сар. С тим у ве зи, Ла ло ше-
вић ука зу је ми ни стру да Ото Рот игра дво лич ну игру ко ја во ди са мо јед ном 
ци љу – при пре ми пре вра та и при кљу че ња Ба на та Ма ђар ској. Упо зо рио је 
ми ни стра на опа сност од од ла га ња ин ста ли ра ња Фи ли по на, а да ће у слу ча ју 
не у спе ха сву од го вор ност сно си ти лич но ге не рал Ђор ђе вић.91 Да ље у де пе ши 
од 9. фе бру а ра 1918. го ди не Ла ло ше вић пи ше При би ће ви ћу да се тог да на 
Фи ли пон уво ди у зва ње.92 То се, ме ђу тим, по но во ни је де си ло, што Ла ло ше вић 
по твр ђу је 10. фе бру а ра дру гом де пе шом, у ко јој ка же „да је у по след њем 
ча су“ у Те ми шва ру спре че но уво ђе ње др Фи ли по на. По ми шље њу пред сед-
ни ка На род не упра ве, у Те ми шва ру вла да ју „кри тич ни од но ша ји“, јер је 
срп ска вој на ко ман да нај зад при ста ла да се уве ду „на ше вла сти“, али је он-
да пред став ни ци ма ма ђар ске вла сти „ус пе ло сво јим ин три га ма“ да иза зо ву 
кон фликт из ме ђу срп ске ко ман де и фран цу ске ко ман де. На кра ју, као основ-
ни раз лог за што ста ри ад ми ни стра тив ни апа рат у Те ми шва ру ни је сме њен, 
Ла ло ше вић је на вео пи та ње раз гра ни че ња вој не и ци вил не вла сти.93 

Вој во да Бо јо вић се та да по но во уме шао у пре у зи ма ње ад ми ни стра тив не 
вла сти у Те ми шва ру и ин си сти рао да је кључ но, због по ли тич ких ин те ре са, 
од но сно због не сре ђе не си ту а ци је из ме ђу Ђор ђе ви ћа и На род не упра ве и 
због при су ства фран цу ског ге не ра ла, да у гра ду бу де при су тан и је дан срп-
ски ге не рал.94 Ути цао је на то да Вр хов на ко ман да 16. фе бру а ра на ре ди ко ман-
дан ту Мо рав ске ди ви зи је Пан те ли ји Гру ји ћу да се са це лим сво јим шта бом 
пре се ли у Те ми швар. Ге не рал Гру јић сти гао је са сво јим шта бом у Те ми швар 
20. фе бру а ра у по ла че ти ри по сле под не.95 Ве ли ко ки кинд ска штам па пи са ла 
је за ге не ра ла да је вр ло енер ги чан чо век и да ће сад си гур но „друк чи је ве тар 
дух ну ти од Те ми шва ра“, а те ми швар ска штам па – да је већ са мим при су-
ством овог ге не ра ла у гра ду по чео „нов, од луч ни ји курс“, јер је он спро вео 
„оно што се још од ула ска ју нач ке срп ске вој ске у Те ми шва ру оче ки ва ло“, а 
то је да је про гла сио „срп ски им пе ри јум и за ове кра је ве и увео у зва ње оне 
вр хов не ад ми ни стра тив но-по ли тич ке ор га не, ко је је срп ска вла да у Бе о гра-
ду, по пред ло гу На род не Упра ве у Но во ме Са ду на та ме ста име но ва ла“.96 У 
Вој ном ар хи ву по сто ји из ве штај, по слат из Те ми шва ра у Бе о град на кон ве-
ли ког рад нич ког штрај ка ко ји је из био не ко ли ко да на ка сни је због сме не др 
Ро та, у ко јем се ка же да то на ре ђе ње ни је из да ла Вр хов на ко ман да, не го или 
На род на упра ва у Но вом Са ду или Кра љев ска вла да у Бе о гра ду.97 Као од го-
вор на овај из ве штај сти гла је у Те ми швар де пе ша од ми ни стра уну тра шњих 

90 Пи смо Ла ло ше ви ћа При би ће ви ћу 1. фе бру ара 1919. го ди не (Ар хив Вој во ди не, Фонд На-
род не упра ве Ф. 76).

91 Исто.
92 Пи смо Јо це Ла ло ше ви ћа Све то за ру При би ће ви ћу 10. фе бру а ра 1919. го ди не (Ар хив Вој-

во ди не, Фонд На род не упра ве Ф. 76).
93 Исто.
94 B. Hra bak, „Ve li ki po li tič ki štrajk“, 308.
95 Срп ски гла сник, бр. 12, Ве ли ка Ки кин да, 27. фе бру ар 1919, 2.
96 Исто; Сло га, бр. 61, Те ми швар, 23. фе бру ар 1919, 1.
97 Вој ни ар хив, П 8 К 26/16.



по сло ва, у ко јој се на во ди да су сме на ста рог и по ста вља ње но вог ве ли ког 
жу па на спро ве де ни у спо ра зу му са пред сед ни ком вла де. Та ко ђе се из из ве-
шта ја ви ди став вла де да је сме на би ла ну жна, јер је „ра ни ји ве ли ки жу пан 
са још не ким чи нов ни ци ма управ не стру ке пот ко па вао углед Ср ба“ и ти ме 
ство рио усло ве да бу де сме њен. Да ље у из ве шта ју сто ји и да срп ска и са ве-
знич ка власт ни је мо гла да при хва ти да ор га ни ма ђар ске ре пу бли ке мо гу 
ра ди ти про тив но срп ским ин те ре си ма а да и да ље оста ну на по ло жа ји ма на 
ко ји ма су би ли. „Од њих се да кле с пра вом мо гло оче ки ва ти и тра жи ти да 
бу ду ло јал ни, а кад то ни су би ли, нај бла жи ја ме ра што се про ти ву њих мо-
гла при ме ни ти је сте њи хо ва сме на са по ло жа ја у ко ме се ни су мо гли на ћи у 
но во ство ре ној си ту а ци ји“, пи са ло је Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва.98 
Да кле, вла да у Бе о гра ду има ла је исти став као На род на упра ва у ве зи са 
Ро том и ње го вим са рад ни ци ма, иа ко ће у на став ку из ве шта ја ста ја ти да се 
да ља сме на чи нов ни ка об у ста ви.

Сме ном у Те ми шва ру са по ло жа ја је укло њен и ста ри гра до на чел ник 
Ја ко би. Сме на је из вр ше на у ми ру, иа ко су Ја ко би и ње гов са рад ник Те кеш 
из ја ви ли да ће се жа ли ти. Укла ња њем њих дво ји це оне мо гу ћен је у ра ду и 
Ото Рот као ко ме сар ма ђар ске вла де за Ба нат. Пе тар Пе кић и срп ска штам па 
пи са ли су да су Ја ко би и Рот та да по бе гли ау то мо би лом у Ма ђар ску и том 
при ли ком од не ли сто ми ли о на кру на.99 У штам пи се увек про вла чи ла те за да 
је Рот од нео из ве сну су му нов ца у Бу дим пе шту, јер ће и ка сни је лист Сло га 
пи та ти „шта је са ми ли јар да ма ко је су стран ци од ву кли на ра чун на ше др жа-
ве“, али се је ди но у из ве шта ју ко ман дан та Ко њич ке ди ви зи је из 25. ма ја 1919. 
го ди не спо ми ње да је при овој сме ни те ми швар ског жу па на за пле њен но вац 
у из но су од се дам ми ли о на кру на.100 

Пре у зи ма ње вла сти у срп ске ру ке, те сме на Ота Ро та и уво ђе ње срп-
ског им пе ри ју ма у Те ми шва ру би ли су до га ђа ји ве о ма зна чај ни у исто ри ји 
те ми швар ских Ср ба. Да су ове до га ђа је Ср би при ми ли са ра до шћу мо же мо 
пра ти ти кроз члан ке у не ко ли ко бро је ва срп ске те ми швар ске штам пе али и 
срп ске штам пе у око ли ни. За Ср бе Те ми швар це 20. фе бру ар 1919. го ди не 
до био је „у по ве сни ци Ба на та на ро чи ти по ве снич ки зна чај“ и тај че твр так 
је у штам пи на зи ван „срп ским да ном“.101 Ин те ре сант но је да се том при ли ком 
у штам пи и пр ви пут по ми ње ко ва ни ца „срп ски им пе ри јум“ и то у кон тек-
сту да је „срп ски им пе ри јум то га да на и за те кра је ве зва нич но про гла шен 
и спро ве ден“ са мо јед ним је ди ним ак том без ве ћих тр за ви ца.102 У ли сту 
Сло га пи са ло је да се свим Те ми швар ци ма „без раз ли ке у на род но сти и ве ри 
на ли цу ви де ла ра дост“.103 Ово се мо ра узе ти уз сум њу, с об зи ром на то да је 
су тра дан из био ге не рал ни штрајк у Те ми шва ру упра во као од го вор на то 
што је На род на упра ва пре у зе ла власт. Сло га је на ста ви ла да са оп шта ва ка ко 

98 Исто.
99 Pe tar Pe kić, Po vi jest oslo bo đe nja Voj vo di ne, Su bo ti ca 1939, 205.
100 Сло га, бр. 269, Ве ли ки Беч ке рек, 7. де цем бар 1919, 1; Ар хив Ју го сла ви је, Де ле га ци ја, Ф. 5 

у Па ри зу 29. 5. 1919, бр. 1878.
101 Исто.
102 Исто.
103 Исто.
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се ис пред оп шти не оку пи ло „пу но от ме но га све та, ко ји је се сун чао на ле по-
ме да ну и за до вољ но слу шао и да ље при чао ве сти о по је ди ним већ из вр ше-
ним фа за ма пре у зи ма ња“, те да се на свим он да шњим је зи ци ма мо гло чу ти 
„да је то већ дав но тре ба ло учи ни ти и да је овим ко ра ком уне сен у ов да шње 
дру штво еле ме нат по ли тич ке рав но те же, јер ће се пот се ћи кри ла они ма, 
ко ји су до са да шње, при вид но нео д луч не при ли ке уме ли упо тре би ти на то, 
да ро ве про тив срп ских ин те ре са у ово ме де лу Ба на та“. Овом при ли ком 
срп ски лист у Те ми шва ру, лист Сло га, ка же да „уз ди шу“ је ди но још „не ки 
кру го ви“ чи ји су ма те ри јал ни ин те ре си би ли ве за ни за Ро тов ре жим, а исто 
та ко и не ко ли ко „ру мун ских не у ме ре но ам би ци о зних осо ба ни су уче ство ва-
ли у овој оп штој ра до сти“. Те осо бе су се уве ри ле „да им је уза луд но би ло 
до са да шње ро ва ре ње“, али је ипак у дру штву ко је се ра до ва ло пре у зи ма њу 
срп ске вла сти „би ла за сту пље на у ле пом бро ју и ру мун ска ин те ли ген ци ја“, 
ко ја је одо бра ва ла пре у зи ма ње им пе ри ју ма у срп ске ру ке.104 

Под „дој мом ових ра до сних до га ђа ја“ срп ско те ми швар ско На род но 
ве ће је тог че тврт ка 20. фе бру а ра 1919. го ди не уве че одр жа ло по след њу сед-
ни цу.105 Њо ме је пред се да вао Фи ли пон. Срп ско На род но ве ће том при ли ком 
из ја ви ло је да пре у зи ма њем им пе ри ју ма у срп ске ру ке раз лог ње го вог по-
сто ја ња пре ста је.106 За хва лив ши чла но ви ма ве ћа „на до са да шњем тру ду и 
ро до љу би вом ра ду“, у сво је име и у име вла де у Бе о гра ду, но ви жу пан их је 
по звао „да га ра дом сво јим и од са да по ма жу“.107 По сле то га ве ће се раз и шло 
пе ва ју ћи срп ску хим ну и кли чу ћи да жи ве краљ Пе тар, ре гент Алек сан дар 
и др жа ва Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. „Ра ду је мо се да из Те ми шва ра мо же мо 
је да ред и по вољ не ве сти чу ти“, ра до ва ло се и уред ни штво ве ли ко ки кинд-
ског ли ста Срп ски гла сник по во дом овог до га ђа ја, а Вр шча ни – да је „по сле 
ду гог на те за ња и за ку ли сне бор бе“ те ми швар ско пи та ње ре ше но она ко ка-
ко су и они и „сви ро до љу би зах те ва ли, а ка ко је ин те рес оп шти на ла гао“.108

Пр ви зва нич ни акт но ве ад ми ни стра ци је био је да се об у ста ви рад до-
та даш шњег ба нат ског На род ног ве ћа, чи ји је пред сед ник био Рот. Ка ко се 
ка же у члан ку ли ста Срп ски гла сник, рад „то га Пуч ко га Ве ћа би ће пред ме-
том на ро чи то га ис пи ти ва ња“, али да је оно рас фор ми ра но, из у зев „апро ви-
за ци о ног, део ко ји ће под ру ко во ђе њем град ског већ ни ка исте стру ке свој 
рад и на да ље про ду жи ти“. У срп ске ру ке пре у зе ти су по шта, по ре зно зва ње 
и оста ла глав ни ја зва ња, а пре у зи ма ње пре о ста лих зва ња де си ће се у сле де-
ћим да ни ма, ка ко је пи сао лист Срп ски гла сник.109

Ме ђу тим, Но вак Гру јић, са рад ник ли ста Сло га, ка сни је ће пи са ти: „Др. 
Фи ли пон, Хегн! Два не спрет ни ја чо ве ка, два ви ше па сив на чо ве чуљ ка ни-
ка да ниг де ни су би ла на та ко ис так ну том по ло жа ју, као ова два епи го на110 у 

104 Сло га, бр. 60, Те ми швар, 22. фе бру а ра 1919, 3.
105 Сло га, бр. 61, Teмишвар, 23. фе бру ар 1919, 1.
106 За ста ва, бр. 32, Но ви Сад, 22. фе бру ар 1919, 3.
107 Сло га, бр. 61, Те ми швар, 23. фе бру ар 1919, 1.
108 Срп ски гла сник, бр. 13, Ве ли ка Ки кин да, 2. ма рт 1919, 2; Но ва Зо ра, бр. 11, Вр шац, 23. 

фе бру ар 1919, 2.
109 Срп ски гла сник, бр. 13, Ве ли ка Ки кин да, 2. март 1919, 2
110 Пре зри ва озна ка за ка сни је сла бе и не у спе ле на след ни ке у обла сти на у ке, по ли ти ке и 

умет но сти, ко ји при ме њу ју пре ва зи ђе ње иде је и ме то де сво јих прет ход ни ка ‒ прим. аут.
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та ко ве ли ким да ни ма“.111 У истом члан ку осу дио је „рад, упра во не рад, па-
сив ност и др скост хва ла Бо гу са да већ бив ше На род не Упра ве у Но вом Са ду“, 
ко ју, као и др Фи ли по на, те ре ти од го вор ност за гу би так срп ског Ба на та.112 
Лист За ста ва ће за ева ку а ци ју и за гу би так Те ми шва ра ка сни је та ко ђе кри ви-
ти срп ски На род ни од бор у Но вом Са ду и На род ну упра ву. На стра ни ца ма 
ли ста ис ти ца ло се да је по ред ад ми ни стра тив них по сло ва, за да так На род не 
упра ве тре ба ло да бу де да спа се, са чу ва, оси гу ра и обез бе ди све оне кра је ве 
ко је је, ка ко су пи са ли ње ни са рад ни ци, „ју нач ка срп ска вој ска осво ји ла и 
по се ла“. За њи хо ве екс по нен те у Та ми шкој жу па ни ји пи ше да ни су би ли 
љу ди од ве ли ког кон цеп та и сти ла и да се ни су сна шли на сво јим од го вор ним 
по зи ци ја ма. „Ни су би ли до бро оба ве ште ни о при ли ка ма у Те ми шва ру и ни су 
во ди ли по ли ти ку за до би ја ња.“ Исто риј ска од го вор ност, по ми шље њу ис ка-
за ном у ли сту За ста ва, за ева ку а ци ју Те ми шва ра и око ли не па да на чла но ве 
На род не упра ве и они због то га оста ју „сит ни љу ди свог вре ме на“.113

Став ди рект но упу ће них у си ту а ци ју у Те ми шва ру, а и вла де у Бе о гра-
ду на кон штрај ка ко ји је из био под ути ском ове сме не у Те ми шва ру, био је 
да се „тре ба пот пу но оста ви ти пре тен зи ја на им пе ри јум у оку пи ра ној обла-
сти, јер тај им пе ри јум ни ко не при зна је, а ње го во про кла мо ва ње пре ре ше-
ња кон фе рен ци је ми ра не до но си ни ка кве ствар не ко ри сти“. Та ко ђе и да се 
„про кла мо ва њем им пе ри ју ма“ гу бе сви ар гу мен ти, „ко ји ма би мо гли бра-
ни ти сме ну по је ди них не ло јал них ма ђар ских чи нов ни ка, јер нам он да ни ко 
не ће ве ро ва ти да ми ту сме ну вр ши мо за и ста због не ло јал но сти“. Из ве штај 
вла ди у Бе о гра ду ко ји су по сла ли пред став ни ци срп ских вој них вла сти у Те-
ми шва ру за вр ша ва се ре чи ма: „Ко ли ко ће нам пак ово шко ди ти у по гле ду ди-
пло мат ском код на ших са ве зни ка, ви ће те би ти у ста њу бо ље да оце ни те“.114

У јед ном од сво јих пр вих на уч них ра до ва о при ли ка ма у Те ми шва ру 
на кон Пр вог свет ског ра та на пра ви ли смо гре шку ко ја се ти ца ла од но са Ђор-
ђе ви ћа, На род не упра ве и др Ро та. Не по сто ји бо ље ме сто од Те ми швар ског 
збор ни ка на ко јем би смо је ис пра ви ли. Та ко ђе, ин спи ра ци ју за овај рад на шли 
смо у члан ку ко ји је об ја вио лист Вре ме на сед мо го ди шњи цу од ула ска срп-
ске вој ске у Те ми швар. Чла нак пот пи су је Ми лан Л. По по вић и у ње му ка же: 

На рав но да се све по је ди но сти, сви по вер љи ви раз го во ри не мо гу још 
да нас, па ни у об ли ку успо ме на об ја ви ти. Наш де ли ка тан по ло жај пре ма Ру-
му ни ји, наш при ја тељ ски и са ве знич ки од нос мно ге је ства ри већ по рав нао 
ме ђу на ма, и тек по зни ја вре ме на ће би ти још згод ни ја, да се ра све тле из ве сна 
пи та ња и утвр ди: За што смо ми из гу би ли Те ми швар. Јед но се ме ђу тим, мо же 
већ сад с мир ном са ве шћу ре ћи. А то је: да се пу сти ло вој ним вла сти ма да во ди 
по ли ти ку у Те ми шва ру, он би мо жда да нас био још наш. Сва ка ко пре и са ве-
ћим из гле ди ма, но кад су власт пре у зе ли на ши. Јер вој не вла сти има ле су 
пред очи ма је дан циљ, јед ну мо гућ ност ко ја мо же на сту пи ти, јед ну окол ност 
ко ја нам се мо же од го ре на ту ри ти, јед ну евен ту ал ност с ко јом и у зад њем 
мо мен ту тре ба ра чу на ти. Док су На род на ве ћа тра жи ла са мо власт.115
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„NO DUL TI MIŞOREAN“: RE LAŢIA  DIN TRE GE NE RA LUL ĐOR ĐE VIĆ,  
DR. ROTH ŞI AD MI NI STRAŢIA  POPULARĂ PEN TRU BA NAT, BAČ KA  

ŞI BA RA NJA

Jo va na Ka saš

Re zu mat

Ti mișoa ra, ca pi ta la Ba na tu lui, s-a aflat în com po nența pri mu lui stat iu go slav după 
ter mi na rea Războiului Mon dial și in tra rea ar ma tei sârbe în oraș, în 1918. După in tra rea 
ar ma tei sârbe, Sta tul ge ne ra lu lui Đo r đe Đor đe vić se va afla la Ti mișoa ra. La Ma rea 
Adu na re Națională desfășurată la No vi Sad pe 25 no i em brie 1918, și cei cin ci de le gați 
din Ti mișoa ra au vo tat ca Ba na tul, Bač ka și Ba ra nja să se alipească Re ga tu lui Se r bi ei și 
Re ga tu lui Sârbilor, Croaților și Slo ve ni lor. După ma ni fe stul uni o nist de la 1 de cem brie, 
Ad mi ni strația  Populară va începe să funcțio ne ze ca or gan al ma rii Adunări Națio na le, 
având ca scop in tro du ce rea ad mi ni strație i sârbe pe întreg te ri to riul pe ca re a in trat ar ma-
ta sârbă. Ti mișoa ra, ca un me diu mul ti națio nal în ca re po pu lația  sârbă co a bi ta se din 
tre cut cu ger ma ni, mag hi a ri, români și evrei, a ne ce si tat exer ci ta rea unei po li ti ci spe ci fi ce. 
Dat fi ind fap tul că în Ti mișoa ra a fost proclamată Re pu bli ca Bănățeană pe 31 oc tom brie 
1918, dar– in ace eași zi – și Con si liul Po pu lar Bănățean și Con si liul Po pu lar Sârbesc, în 
Ti mișoa ra se vor con frun ta sau con luc ra si mul tan au to ri ta tea militară sârbă, Gu ver nul 
de la Bel grad, Ad mi ni strația  Populară de la No vi Sad, cât și ce le două Con si lii Po pu la re 
mențio na te.

“THE TI MIȘOA RA NO DE”: THE RE LA TI ON SHIP BET WE EN  
GE NE RAL ĐOR ĐE VIĆ, DR. ROTH AND THE PE O PLE’S AD MI NI STRA TION  

FOR BA NAT, BAČ KA AND BA RA NJA

Jo va na Ka saš

Sum mary

Ti mișoa ra, the ca pi tal city of Ba nat, was part of the first Yugo slav sta te af ter the 
end of the First World War and the en te ring of the Se r bian Army in to the city in 1918. 
Upon the en te ring of the Army, the Staff of ge ne ral Đo r đe Đor đe vić will al so be pla ced 
in Ti mișoa ra. At the Gre at Na ti o nal As sembly held in No vi Sad on No vem ber 25th 1918, 
the fi ve de le ga tes from Ti mișoa ra ha ve al so vo ted for the jo i ning of Ba nat, Bač ka and 
Ba ra nja to the King dom of Ser bia and to the King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes. 
Af ter the uni o nist ma ni fest on De cem ber 1st, the Pe o ple’s Ad mi ni stra tion will start to 
fun ction as an or gan of the Gre at Na ti o nal As sembly, wor king on the im ple men ta tion of 
the Ser bian aut ho rity on the en ti re ter ri tory whe re the Se r bian Army had en te red. Ti-
mișoa ra, as a mul ti na ti o nal en vi ron ment in which the Serbs ha ve co ha bi ted from the past 
with the Ger mans, Hun ga ri ans, Ro ma ni ans and Jews, re qu i red run ning a de di ca ted po-
li tics. As on Oc to ber 31st, 1918 in Ti mișoa ra the Ba nat Re pu blic was pr oc la i med, as well 
as (on the sa me day), the Ba nat Pe o ple’s Co un cil and the Ser bian Pe o ple’s Co un cil, in 
Ti mișoa ra will con front or work to get her the Se r bian mi li tary aut ho rity, the Go vern ment 
in Bel gra de, the Pe o ple’s Aut ho rity and the two Co un cils men ti o ned abo ve. 
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Љ и љ а н а  И .  П у з о в и ћ

ПА РО ХИЈ СКИ ХРА МО ВИ У ТЕ МИ ШВАР СКОЈ  
ЕПАР ХИ ЈИ СРЕ ДИ НОМ XVI II ВЕ КА

СА ЖЕ ТАК: Ау стро-тур ски ра то ви во ђе ни у пр вој по ло ви ни XVI II ве ка 
(1716–1718, 1737–1739) про у зро ко ва ли су ве ли ка пу сто ше ња на под руч ју Те ми-
швар ске епар хи је, ра за ра ње па ро хиј ске мре же и уни шта ва ње мно гих хра мо ва. 
По ла зе ћи од по да та ка из из вор не гра ђе, у ра ду ће би ти раз мо тре на пи та ња ве за на 
на по то њу об но ву ста рих и из град њу но вих па ро хиј ских хра мо ва. Ука за но је на 
уче шће епар хиј ске упра ве, па ро хиј ског све штен ства и па ро хи ја на у об но ви, из-
град њи и опре ма њу хра мо ва, као и на од нос др жав них вла сти пре ма ре ша ва њу 
по ме ну тих пи та ња. Упр кос че стим от по ри ма и при ти сци ма др жав них и ни жих 
ор га на вла сти, пра во слав ни Ср би и Ру му ни су сре ди ном XVI II ве ка ус пе ли да 
об но ве или са гра де ве лик број па ро хиј ских хра мо ва, што је има ло огро ман зна чај 
за пра во слав ни жи ваљ на про сто ру Ба на та. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Срп ска пра во слав на цр ква, Ка р ло вач ка ми тро по ли ја, Те-
ми швар ска епар хи ја, хра мо ви, Ба нат, Хаб збур шка мо нар хи ја, XVI II век.

Под руч је Те ми швар ске епар хи је те шко је по стра да ло у ау стро-тур-
ском ра ту (1716–1718), ве ли ком вој ном су ко бу ко ји је озна чио нов пе ри од у 
ду гој и бо га тој исто ри ји ове епар хи је.1 На стра да ло је или се раз бе жа ло број но 

1 Вој ска Хаб збур шке мо нар хи је осво ји ла је већ у је сен 1716. го ди не Те ми швар и део Ба на та, 
а то ком сле де ће го ди не за у зе ла је цео Ба нат. Осво је не те ри то ри је при зна те су јој ми ром у По жа-
рев цу, пот пи са ним 21. ју ла 1718. го ди не. Про ме не у цр кве ној ор га ни за ци ји би ле су не ми нов на 
по сле ди ца по ли тич ких де ша ва ња, та ко да су обе ба нат ске епар хи је, Те ми швар ска и Вр шач ка, 
до шле под над ле жност бе о град ског ми тро по ли та Мој си ја (Пе тро ви ћа), по ве љом Кар ла VI од 
5/16. но вем бра 1720. го ди не. Ти ме је озва ни че но ства ра ње са мо у прав не Бе о град ске ми тро по ли је, 
ко ју су чи ни ле Бе о град ска, Ва љев ска, Те ми швар ска и Вр шач ка епар хи ја. На кон спа ја ња двeју 
срп ских ми тро по ли ја, Бе о град ске и Ка р ло вач ке (1726), Те ми швар ска епар хи ја се на шла у са ста ву 
об је ди ње не Бе о град ско-кар ло вач ке ми тро по ли је, све до но вог ау стро-тур ског ра та (1737–1739). 
Од ред ба ма Бе о град ског ми ра (1739), Хаб збур шкој мо нар хи ји остао је про стор се вер но од Са ве и 
Ду на ва, док су те ри то ри је ју жно од ових ре ка при па ле Осман ском цар ству. То је до ве ло до но вих 
цр кве них ју рис дик ци о них поделa, а обе ба нат ске епар хи је при кљу че не су Ка р ло вач кој ми тро-
по ли ји. Уп.: Д. Ру ва рац, „Мој си је Пе тро вић ми тро по лит бе о град ски 1713–1737“, Спо ме ник СКА 
34 (1898) 91; Ђ. Сли јеп че вић, Исто ри ја Срп ске пра во слав не цр кве II, Бе о град 1991, 18–25; Исто-
ри ја срп ског народa IV/1, Бе о град 1986, 111–112, 126–128; И. То ча нац, „Бе о град ска и Ка р ло вач ка 
ми тро по ли ја: про цес ује ди ње ња (1722–1731)“, Исто риј ски ча со пис 55 (2007) 201–204. Од но ви јих 
ра до ва о Те ми швар ској епар хи ји у XVI II ве ку вид.: Љ. И. Пу зо вић, „Гра ни це, на се ља и па ро хи је 
Те ми швар ске епар хи је (1716–1779): при лог про у ча ва њу исто ри је пра во сла вља у Ба на ту“, Збо р-
ник Ма ти це срп ске за исто ри ју 96 (2/2017) 35–52; Иста, „Па ро хиј ско све штен ство Те ми швар ске 
епар хи је сре ди ном XVI II ве ка“, Те ми швар ски збор ник 9 (2017) 19–39. 
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ста нов ни штво, ме ђу ко јим је би ло и све штен ство, ра зо ре на је па ро хиј ска 
мре жа, уни ште ни су мно ги хра мо ви. У овим сло же ним исто риј ским при ли-
ка ма, Те ми швар ском епар хи јом упра вљао је вла ди ка Јо а ни ки је (Вла ди са-
вље вић, 1713–1727). Сво јим по ступ ци ма сте као је на кло ност но вих вла сти, 
ко је су га 18. апри ла 1722. го ди не при зна ле за те ми швар ског епи ско па.2 

Хаб збур шке вла сти се с по чет ка ни су про ти ви ле по ди за њу цр ка ва, па су 
ми тро по лит Мој си је (Пе тро вић) и епи ско пи Бе о град ске ми тро по ли је, пр вих 
по сле рат них го ди на, ко ри сти ли њи хо ву бла го на кло ност ка ко би об но ви ли 
хра мов ну мре жу. Пре ма ре чи ма ми тро по ли та Пе тро ви ћа: „У са мом Ба на ту 
ви ше од сто ти ну цр ка ва из но ва је на чи ње но и ни ка квог при го во ра или осу-
де ни је би ло, не го су још те ра ли да гра де и пре ко ре ва ли их за то што ни су 
има ли цр кве у сва ком се лу и ме сту“.3 Ка ко се на под руч ју Ба на та, по ред 
Те ми швар ске, на ла зи ла и Вр шач ка епар хи ја, број од ви ше од сто хра мо ва не 
мо же се од но си ти са мо на Те ми швар ску епар хи ју, али нај ма ње по ло ви на од 
то га мо же. 

У на сто ја њу да под стак не из град њу хра мо ва, ми тро по лит Мој си је је 
пр вом тач ком Уред бе од 2. де цем бра 1724. го ди не на ре дио да се сва ки све-
ште ник ста ра да цр ква бу де бар у сва кој па ро хи ји, ако ни је мо гу ће да се из-
гра ди у сва ком се лу. Но ви хра мо ви тре ба ло је да бу ду ви со ки и про стра ни, 
а не ни ски и те сни, као за тур ске упра ве. Уред ба је пред ви ђа ла да хра мо ви 
бу ду укра ше ни све тим ико на ма и опре мље ни књи га ма, оде жда ма и свим 
бо го слу жбе ним ства ри ма. Про пи са но је да цр кве има ју „кло по ти ли бо зво-
на“ и да сва ка бу де огра ђе на пло том или ко љем. Над цр кве ном имо ви ном 
тре ба ло је да бу ду по ста вље ни „цр ков ни си но ви“ ко ји би бри ну ли о њој.4 

Ме ђу тим, већ 30. де цем бра 1724. го ди не, ми тро по лит Мој си је се по жа-
лио кар ло вач ком ми тро по ли ту Ви ћен ти ју (По по ви ћу): 

Ка ко је са да ово не ко ли ко вре ме на ов да шња ад ми ни стра ци ја по че ла 
раз до ре чи ни ти на шим при ви ле ги ја ма да нам не до пу шта ју цр кве пра ви ти са 
сло бо дом нам оп ште да ро ва ном, ни у ко јем ме сту.5

Из град ња и об но ва хра мо ва на ро чи то су оме та не по сле Де кла ра то ри ја 
из 1727. и 1729. го ди не. Де кла ра то ри је су огра ни чи ле пра во на ро да на из-
град њу хра мо ва, од но сно њи хо во зи да ње и по пра вља ње ни је се сме ло пред-
у зи ма ти без цар ске до зво ле. Та кав став оправ да ва ли су тврд њом да је на род 
су ви ше си ро ма шан да би гра дио цр кве, а ствар ни раз лог био је страх ри мо-
ка то лич ких кру го ва да би ти ме би ла угро же на вла да ју ћа ре ли ги ја.6 

Ни ко ла (Ди ми три је вић, 1728–1744), на след ник вла ди ке Јо а ни ки ја, ко га 
су по ме ну те за бра не за те кле по до ла ску на че ло епар хи је, тру дио се да за о би ђе 

2 Д. Ру ва рац, „Мој си је Пе тро вић ми тро по лит бе о град ски 1713–1737“, 128–129; Д. Ру ва рац, 
Опис Те ми швар ске епар хи је 1727. го ди не, Срем ски Ка р лов ци 1923, 4; Д. Ру ва рац, „При ло зи за исто-
ри ју ар хи е пи ско па и епи ско па у ми тро по ли ји Кар ло вач кој“, Ле то пис Ма ти це срп ске 198 (1899) 117.

3 Д. Ру ва рац, „Мој си је Пе тро вић ми тро по лит бе о град ски 1713–1737“, 113.
4 Д. Ру ва рац, „Мој си је Пе тро вић ми тро по лит бе о град ски 1713–1737“, 199–200; И. То ча нац, 

„Про пи си ми тро по ли та Мој си ја Пе тро ви ћа за све ште ни ке и па ро хи ја не“, Исто риј ски ча со пис 48 
(2001) 152.

5 Д. Ру ва рац, „Мој си је Пе тро вић ми тро по лит бе о град ски 1713–1737“, 113.
6 Ј. Х. Шви кер, По ли тич ка исто ри ја Ср ба у Угар ској, Но ви Сад – Бе о град 1998, 63–64.
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др жав не на ред бе под сти чу ћи из град њу цр ка ва ко ли ко год је то би ло мо гу ће. 
Из пр вих го ди на ње го ве упра ве са чу ва но је пи смо у ко јем га по ши ља лац пи та 
за са вет у ве зи са по ста вља њем про ско ми ди је и да са ка у цр кви у Ли по ви. Пи-
смо је на пи са но 3. ју ла 1729. го ди не, без по је ди но сти из ко јих би смо мо гли 
не што ви ше да за кљу чи мо о це лом про це су из град ње хра ма, али до вољ но 
да по ка же да су се и да ље гра ди ли хра мо ви.7 

У по пи су вла ди чан ства из 1733. го ди не, за бе ле же но је по сто ја ње 121 
па ро хиј ске цр кве.8 У Те ми швар ском ди стрик ту хра мо ви су би ли у Сен тан-
дра шу [Sânandrei], Беч ке ре ку [Be cic he re cu Mic], Са ка ла зу [Săcălaz], Бе рег со ву 
[Beregsău Ma re], Че не ју [Ce ne i], Бол до ру [Bol dur], Сент ми ха ју [Sânmihaiu 
Român], Пар цу [Parţa], Ђо ро ку [Gi roc], Ба ша ни ма [сада не по сто је ће насеље], 
Ђер ћа мо шу [Cărpiniş], То по лов цу [Topolovăţu Ma re], Је но ви [I a no va], Му на-
ри [Mu nar], Мо но што ру [Mănăştur], Фен ла ку [Fel nac], Кне зу [Satchi nez], 
Вар ја шу [Va riaş] и Чер не те ха зу [Ce r ne te az]. 

У Ли пов ском ди стрик ту сво је хра мо ве има ла су сле де ћа на се ља: Ли по-
ва [Li po va], Усу сау [Ususău], Бир киш [Bir chiş], Ка пол наш [Căpălnaş], По жо га 
[Po jo ga], Ба ра [Ba ra], Ке син ци [Che sinţ], Але уш [A lioş], Сев дин [Fru muşeni], 
Се ми кле уш [Sânnicolau Mic, са да ква рт Арада], Но ви Арад [A ra du No u], Фе-
рит хаз [Fi ri te az], Ки жди ја [Coşari i], Хо дош [Ho doş], Ку ве жди ја [Cu veşdi a], Киш-
фа луд [Vic tor Vlad De la ma ri na], Ла ло шев ци [La laşinţ], Бул ци [Bul ci] и Бе ло-
тин ци [Be lo tinţ].

У Ча над ском ди стрик ту хра мо ви су би ли у Сем пе тру [Sânpetru Ma re], 
Са ра во ли [Sa ra va le], Ве ли ком Се ми клу шу [Sânnicolau Ma re], Ма лом Се ми клу-
 шу [Остојићево], Ча на ду [Ce nad], Ђа ли, Оро сла мо шу [Банат ско Аран ђе ло-
во], Ка њи жи [Нови Кнежевац], Са на ду, Чо ки, Па де ју и Ко мло шу [Co mloşu 
Ma re]. Са мо јед но на се ље ово га ди стрик та, Егриш [I griş], ни је има ло сво ју 
па  ро хи ју и храм.

У на се љи ма Беч ке реч ког ди стрик та, у Ите бе ју [Српски Ит ебеј], Пар да њу 
[Међа], Мо до шу [Јаша Томић], Ве њу [Fo e ni], Сеч њу, Ор ло ва ту, Чен ти, Еч ки, 
Ве ли ком Беч ке ре ку [Зрењанин], Еле ми ру, Бе че ју [Нови Бечеј] и Иђо шу по-
сто ја ли су хра мо ви, док их у Ака цу [Акач], Ку ма ни ма, Арад цу и Бо то шу ни је 
би ло.

Сво је хра мо ве има ла је и ве ћи на на се ља Пан че вач ког ди стрик та, по пут 
Ко ви на, Омо љи це, Пан че ва, Ја бу ке, Ов че, Бор че, Сеф ке ри на, Опо ва, То ма-
шев  ца, Не у зи не и Бо ке. Цр кве ни су по сто ја ле у Ста р че ву, Са ку ла ма, Јар ков цу, 
Мар ги ти ци, До бри ци и Илан џи.

У Ча ков ском ди стрик ту би ло је ма ње хра мо ва с об зи ром на број на се ља. 
По сто ја ли су у Ли ге ту [Pădureni], Же бе љу [Je bel], Ги ла ду [Ghi lad], Икло ди 
[Ic lo da], Ста мо ри [Sta mo ra Română], Драг ши ни [Dragşina], Хи ти ја шу [Hi tiaş], 
Си ла шу [Si la gi u], Ву ко ви [Vu co va], Фр љу гу [Fârliug], Вер ме шу [Ver meş], 

7 АСА НУК, МП, „Б“, 1729/23.
8 АСА НУК, МП, „А“, 1733/102. Бу ду ћи да се по ме ну та на се ља са да на ла зе у две др жа ве, 

Ср би ји и Ру му ни ји, са вре ме ни зва нич ни на зи ви по сто је ћих на се ља на ве де ни су, у угла стим за гра-
да ма, на слу жбе ном је зи ку и слу жбе ним пи смом. У ме ђу вре ме ну, по је ди на на се ља су за пу сте ла, 
или су спо је на са су сед ним, ве ћим, на се љи ма. За хва љу јем го спо ди ну Сте ва ну Бу гар ском на по мо-
ћи око уби ка ци је на се ља и иден ти фи ка ци је њи хо вих са вре ме них на зи ва на ру мун ском је зи ку.



32

Ка да ру [Ca dar], Ду бо шу [Du boz], Ов се ни ци [Of se niţa], Ча ко ви [Ci a co va], 
Оба ду [O bad], Пе тро ма ну [Pe tro man], Уни пу [U nip], Ден ти [Den ta], Ве ли ком 
Га ју, Дол цу [Do laţ], То лва ди ји [Li ve zi le], Шур ја ну, Руд ни [Rud na], Бан ло ку 
[Ban loc], Чеб зи [Ceb za], Ви ша ду [сада не по сто је ће насеље], Ма ке до ни ји 
[Ma ce do ni a], Иван ди [I van da] и Се мар то ну [Sânmartinu Sârbesc]. 

Нај ма ње хра мо ва имао је Фа чет ски ди стрикт. За бе ле же ни су у Бо жу ру 
[Tra ian Vu i a], Бе лин цу [Be linţ], Ду бе шти ју [Du beşti] , Мар жи ни [Mar gi na], 
Глад ни [Glad na], Кур теи [Cur te a], Те ме ре шчу [Te me reşti] , То ме шти ју [To meşti] , 
Фи ре ди [Fîrdea], Кли чо ви [Cli ci o va], Ко ште ју [Coşte iu de Sus], Ерш ни ку 
[I erşnic], Ха си ја шу [Hi siaş], Фа че ту [Făget], Бап ши [Babşa], Ши шта ров цу 
[Şiştarovăţ] и Са ре за ну [Sărăzani].9 

 Ана ли зом овог по пи са до ла зи се до по да та ка да је про цен ту ал но 
нај ви ше хра мо ва би ло у Ча над ском ди стрик ту, чак у 92,3% на се ља, за тим у 
Беч ке реч ком, 70,58%, и Пан че вач ком, 67,71% на се ља. При бли жно исти про-
це нат хра мо ва је у Те ми швар ском, у 51,28% ме ста, и Ча ко вс ком, у 49,18% ме-
ста, док је тај про це нат у Ли пов ском ди стрик ту 43,48%. Нај ма ње хра мо ва би ло 
је у Лу го шко-фа чет ском ди стрик ту, са мо у 23,29% на се ља. 

По ре скрип ту из 21. сеп тем бра 1734. го ди не до зво ље на је по прав ка цр ка-
ва, али за гра ђе ње но вих и по ди за ње цр ка ва на те ме љи ма ко ји се је два мо гу 
пре по зна ти по треб но је тра жи ти по себ ну до зво лу, ка ко то чи не и ри мо ка то-
ли ци.10 На цр ква ма би се, без до зво ле, мо гле ра ди ти са мо ма ње по прав ке, а 
за по ди за ње но вих мо ра ло се тра жи ти по себ но до пу ште ње, без мо гућ но сти 
да се по диг не цр ква на те ме љу тур ске мо ше је.11 Али у прак си ове од лу ке ни су 
до слов но спро во ђе не, та ко да се са из град њом хра мо ва на ста ви ло уо би ча је-
ном ди на ми ком, у скла ду са фи нан сиј ским мо гућ но сти ма па ро хи ја на.

На осно ву де ли мич ног по пи са епар хи је ко ји је 1758. го ди не из вр шио ег-
зарх ми тро по ли та Па вла (Не на до ви ћа), про то син ђел Ар се ни је (Ра ди во је вић), 
та да шњи ад ми ни стра тор Те ми шва р ске епар хи је, зна се да је Ни ко ла (Ди ми-
три је вић) осве тио ан ти мин се за 18 цр ка ва.12 У пи та њу су сле де ћа се ла: Бе о дра 
[Ново Милошево], Бе чеј, Иђош, Еле мир, Мо дош, Си га село паорско, Се чањ, 
Ча над, Оро сла мош, Ка њи жа, Са над, Чо ка, Ма ли Се ми клуш, Сентандраш, 
Вин га [Vin ga], Чер не те хаз, Вар јаш и Фен лак. Сви ан ти мин си, из у зев за цр кву 
у Ка њи жи, осве ће ни су 3. но вем бра 1733. го ди не. Ка ко је бо го слу же ње мо гу ће 
оба ви ти и ван цр кве ако по сто ји осве ће ни ан ти минс, а ни ка ко се не мо же 
оба ви ти без ње га, мо гу ће је да цр кве у по ме ну тих де вет на ест ме ста ни су 
би ле у упо тре би пре 1733. го ди не, по што ни је на ве де но да је у цр кви по сто-
јао ста ри ан ти минс на ко јем се слу жи ло. Има ју ћи у ви ду да ви зи та ци ја из 
1758. го ди не ни је об у хва ти ла Лу го шко-фа чет ски ди стрикт, као ни ве ћи део 
Ли пов ског и де ло ве Ча ков ског ди стрик та, број ан ти мин са ко је је Ни ко ла 
(Ди ми три је ви ћа) осве тио за вре ме сво је упра ве био је сва ка ко ве ћи, као и број 
хра мо ва ко је је евен ту ал но по ди гао.

9 АСА НУК, МП, „А“, 1733/102.
10 Ј. Х. Шви кер, По ли тич ка исто ри ја Ср ба у Угар ској, 63–64.
11 Д. Ру ва рац, „Мој си је Пе тро вић ми тр о по лит бе о град ски 1713–1737“, 111. 
12 Д. Ру ва рац, „Те ми швар ска епар хи ја 1758. го ди не“, Ар хив за исто ри ју Срп ске пра во слав не 

кар ло вач ке ми тро по ли је 3 (1913) 321–373.
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Но ви ау стро-тур ски рат (1737–1739) до вео је до но вих стра да ња на ро да 
и ру ше ња хра мо ва. Ра за ра ња ни су би ли по ште ђе ни ни та да шњи нај ре пре зен-
та тив ни ји цр кве ни објек ти, као што су епи скоп ски двор и Са бор на цр ква у 
Те ми шва ру. Оба зда ња су из го ре ла на по чет ку ра та, то ком епи де ми је ку ге, 
на вод но, да би се за у ста ви ло ши ре ње ове бо ле сти. Све се де си ло док је вла-
ди ка Ни ко ла (Ди ми три је вић), по на ре ђе њу из Бе ча, ску пљао цар ски фор-
шпан по Ба на ту. На ред бу да се двор и цр ква спа ле из дао је Де жан, са вет ник 
Те ми шва р ске ад ми ни стра ци је, иа ко је вла ди ка прет ход но од ге не ра ла Нај-
пер га до био уве ре ње да се двор не сме па ли ти, чак ни ако се у ње му по ја ви 
ку га.13 Епи скоп Ди ми три је вић по вео је суд ски спор про тив ви нов ни ка ових 
до га ђа ја, али на чи ње на ште та се ни је мо гла ис пра ви ти, па су за по че те при-
пре ме за из град њу но ве Са бор не цр кве и дво ра. Но ва цр ква Ваз не се ња Го-
спод њег гра ђе на је у вре ме од 1744. до 1748. го ди не. Ка мен те ме љац за њу 
по ло жио је 3. сеп тем бра 1744. го ди не срп ски па три јарх Ар се ни је IV (Јо ва но-
вић), а из град њу је 1748. го ди не до вр шио но ви вла ди ка Ге ор ги је (По по вић, 
1745–1757).14 Из град ња но вог дво ра по че ла је 1745. го ди не, тру дом истог 
епи ско па, а глав но, ис точ но кри ло и део ју жног кри ла зaвршени су 1752. 
го ди не. Ју жно и за пад но кри ло до гра ђе ни су тек 1791. го ди не.15 

Бу ду ћи да су др жав не вла сти и да ље за бра њи ва ле сло бод ну из град њу 
хра мо ва, срп ски је рар си би ли су ис трај ни у мол ба ма да им се ипак до зво ли 
град ња, па се епи скоп Ге ор ги је тим по во дом 1750. го ди не обра ћао Зе маљ ској 
ад ми ни стра ци ји у Те ми шва ру.16 Овим про бле мом ба вио се и ка р ло вач ки 
ми тро по лит Па вле (Не на до вић, 1749–1768). По зи ва ју ћи се на српскe при ви-
ле гијe, мо лио је ца ри цу да до зво ли по ди за ње но вих цр ка ва на те ме љи ма ста-
 рих.17 Још је тра жио да те цр кве не бу ду од др ве та, већ од чвр стог ма те ри-
ја ла, ци гле или ка ме на, као што су све цр кве у Угар ској. На вео је да је цр кве 
од др ве та ла ко сру ши ти и опљач ка ти, да ла ко про ки шња ва ју, при че му се 
уни шта ва ин вен тар и оме та бо го слу же ње.18 У ве зи са овим про бле мом 17. 
де цем бра 1765. го ди не до не та је од лу ка да се за сва ку цр кву мо ра под не ти 
на црт град ње за јед но са про ра чу ном и мо ра се при ја ви ти за кла да, од но сно 
фонд, из чи јих сред ста ва ће се она гра ди ти.19 Де кла ра то ри ја из 1779. го ди не 
до не ла је ко на чан суд о овом пи та њу. Њо ме је до зво ље на град ња цр ка ва у 
на се љи ма где жи ве са мо пра во слав ни, под усло вом да има нај ма ње 30 ку ћа, 

13 По слу га је пре спа љи ва ња из не ла ства ри у сан ду ци ма из дво ра, али, по Ди ми три је ви ће-
вој тврд њи, ни ко ни је знао да се 2000 ду ка та на ла зи „в стје ње со зи да ти би ли во је ди ној ку ти ји 
от пле ха“, та ко да су не ста ли у по жа ру. Уп.: Р. Гру јић, „Из пи са ма Ни ко ле Ди ми три је ви ћа, епи-
ско па те ми шва р ског, 1737, 1738 и 1739. го ди не“, Гла сник Ис то ри ског дру штва у Но вом Са ду 3 
(1930) 470; И. Зе рем ски, „Те ми шва р ски епи скоп Ни ко ла Ди ми три је вић и па ље ње ње го ве ре зи-
ден ци је и цр кве“, Гла сник Ис то ри ског дру штва у Но вом Са ду 5 (1932) 88–89.

14 П. Мо ми ро вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си из Вој во ди не I, Но ви Сад 1993, за пис бр. 
655; С. Бу гар ски, Срп ско пра во сла вље у Ру му ни ји, Tемишвар, Бе о град, Но ви Сад 1995, 152–153.

15 С. Бу гар ски, Срп ско пра во сла вље у Ру му ни ји, 176; АСА НУК, МП, „Б“, 1774/55.
16 АСА НУК, МП, „Б“, 1750/148.
17 Ј. Ра до њић и М. Ко стић, Срп ске при ви ле ги је од 1690. до 1792. го ди не, Бе о град 1954, 92.
18 Д. Ру ва рац, „Ме мо ри јал ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа од 24. ма ја 1750“, Срп ски Си он 

14 (1904) 402.
19 М. Гр бић, Кар ло вач ко вла ди чан ство II, То пу ско 1990, 296.
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док се спе ци јал на до зво ла од вла сти мо ра ла тра жи ти у ме сти ма где је би ло 
и дру гих ве ро и спо ве сти.20 

На осно ву не ко ли ко са чу ва них до ку ме на та на ста лих сре ди ном XVI II 
ве ка, са зна је се да се сва ко се ло, пре ма сво јим мо гућ но сти ма, тру ди ло да са -
гра ди цр кву, а за тим да од епи ско па из деј ству је по ста вља ње све ште ни ка, и 
та ко по ста не па ро хиј ско ме сто.21 Ини ци ја ти ва за из град њу хра ма, као и за 
по ста вља ње све ште ни ка, по ти ца ла је од се о ског кне за и ис так ну ти јих ме-
шта на.22 Њи хо ви пот пи си на ла зе се на са чу ва ним пи сми ма упу ће ним вла ди-
ци Ге ор ги ју (По по ви ћу), у ко ји ма му се оба ве зу ју да ће из гра ди ти или об но-
ви ти сво ју цр кву. У пи сму ме шта на се ла Ке си на ца, у Ли пов ском ди стрик ту, 
у ве зи са из град њом цр кве ко ја је пре ки ну та због ме ђу соб них не су гла си ца, 
ка же се:

Ка ко ми одав но по че ту цр кву из но ва пра ви мо и ђа вол ским под сти ца ји-
ма и на шим не сла га њи ма на пра ви смо ме ђу соб ну мр жњу на пре о све ште ном 
де лу. Са да опет уз Бо жи ју по моћ смо се до го во ри ли уна пред да ће мо по сао 
за вр ши ти, а ако не што пре сту пи мо и обе ћа ње не ис пу ни мо да има мо сва ку 
ка зну тр пе ти, ка ко од лу че ње од цр кве, та ко и ми тро по ли ту гло бе пла ћа ти.23 

Слич но пи смо су упу ти ли и жи те љи Но вог Ара да ко ји су од лу чи ли да 
об но ве сво ју цр кву. У ње му се ка же: 

Ми до ле под пи са ни... хо ће мо на шу ста ру и оро ну лу цр кву об но ви ти, а 
то  јест ис под те ме ља ци глом под зи да ти, по кри ти зи до ве из ну тра и спо ља, 
оле пи ти и кре чом ле по укра си ти. Та ко ђе, од о здо ци глом па то си ти.24

Ка ко је из град ња цр ка ва би ла огро ман по сао, че сто фи нан сиј ски пре-
те жак за жи те ље од ре ђе ног на се ља, тра же ни су кти то ри уз чи ју по моћ би 
успе шно би ла до вр ша ва на њи хо ва из град ња.25 Та ко је за цр кву у шан цу Ку-
ма не, 1762. го ди не, ми ли тар Мак сим Зо кић (или Ђо кић) обе ћао да ће ку пи ти 
хи ља ду ци гли за па то са ње цр кве и да ће их на соп стве ним ко ли ма до пре ми ти 
ако ци гле бу де на шао у Но вом Бе че ју, док су му обе ћа на ва ро шка ко ла ако их 
бу де мо рао ку по ва ти у Те ми шва ру.26 

Ве лик број хра мо ва об но вљен је или из но ва по диг нут од чвр стог ма те-
ри ја ла у дру гој по ло ви ни XVI II ве ка. На осно ву са чу ва них за пи са из Ите бе ја 
мо гу ће је пра ти ти про цес из град ње но вог хра ма. Град ња но ве цр кве по све-
ће не истим све ти те љи ма као и ста ра, Све том Си ме о ну и Све том Са ви, за по-
че та је 30. ју ла 1765. го ди не, на те ме љу ко ји је осве тио те ми швар ски вла ди-
ка Ви ћен ти је (Јо ва но вић Ви дак, 1758–1774).27 Гру би ра до ви за вр ше ни су две 
го ди не ка сни је, уз по моћ не мач ких не и ма ра из Те ми шва ра.28 Крст на цр кве ном 

20 Ј. Ра до њић и М. Ко стић, Срп ске при ви ле ги је од 1690. до 1792. го ди не, 148–149.
21 АСА НУК, МП, „Б“, 1729/23.
22 Љ. И. Пу зо вић, „Па ро хиј ско све штен ство Те ми швар ске епар хи је сре ди ном XVI II ве ка“, 20. 
23 АСА НУК, МП, „Б“, 1749/17.
24 АСА НУК, МП, „Б“, 1749/21.
25 П. Мо ми ро вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си из Вој во ди не, за пис бр. 1204.
26 Исто, за пис бр. 1204.
27 Исто, за пис бр. 1386.
28 Исто, за пис бр. 1446.
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зво ни ку по диг нут је 20. апри ла 1769. го ди не,29 а ико но стас је до вр шен 20. 
де цем бра 1774. го ди не.30 Овим је за вр шен ве ћи део по сло ва око из град ње и 
уре ђе ња хра ма, али је за то тре ба ло да про ђе ско ро це ла де це ни ја, што зна чи 
да је из град ња хра ма била ду го тра јан про цес, чак и у ве ћем ме сту као што 
је Ите беј, а ка мо ли у ма лим и си ро ма шним се ли ма. Због то га су по је ди на 
се ла, као Гру јин [Gru ni] и Пе рул [Păru], у Лу го шком ди стрик ту, на сто ја ла 
да за јед нич ки са гра де цр кву.31

*
На осно ву по сред них све до чан ста ва и све до чан ста ва из ка сни јег вре ме-

на са зна је се да су хра мо ви из вре ме на тур ске упра ве на под руч ју Те ми швар-
ске епар хи је би ли ма ли, те сни, по диг ну ти од сла бог ма те ри ја ла (др ве та или 
на бо ја) и са оскуд ним ин вен та ром.32 Од др ве та је би ла и те ми швар ска Са бор-
на цр ква, ко ја је спа ље на то ком ра та (1737–1739).33

Цр кве ко је су из гра ђе не у по чет ку ау стриј ске упра ве у Ба на ту, сход но 
на ред ба ма ми тро по ли та Мој си ја, би ле су ве ће, про стра ни је и од чвр стог ма-
те ри ја ла, нај че шће ћер пи ча, ци гле или ка ме на.34 Нај по дроб ни ји опис хра мо ва 
оста вио је 1758. го ди не већ по ме ну ти ад ми ни стра тор те ми швар ски, про то-
син ђел Ар се ни је (Ра ди во је вић), при ли ком ви зи та ци је епар хи је.35 Ма да је 
об и шао при бли жно че твр ти ну па ро хи ја, узо рак је до во љан да би се ство ри ла 
сли ка о ста њу и из гле ду по сто је ћих хра мо ва. Мо же се прет по ста ви ти да је 
це ло ку пан ути сак бо љи од ствар ног ста ња јер су се опи са не цр кве на ла зи ле 
у на се ље ни јем и бо га ти јем де лу епар хи је. Пи та ње је ка кви су хра мо ви би ли 
у си ро ма шни јим и сла би је на се ље ним ди стрик ти ма, пре те жно на се ље ним 
ру мун ским ста нов ни штвом, као што су Ли пов ски и Лу го шки, у ко ји ма је и 
па ро хиј ска мре жа би ла ре ђа од оне у оста лим ди стрик ти ма.

Од ше зде сет де вет опи са них хра мо ва, два де сет је дан био је са гра ђен од 
пе че не ци гле, два на ест од не пе че не, то јест од ћер пи ча, исто то ли ко од пле-
те ра, де сет од бу са или на бо ја, се дам од пла ти на (да са ка),36 че ти ри од бал-
ва на и по јед на од про шћа и од зе мље. За две цр кве се не зна од че га су би ле 
на пра вље не. Да кле, при бли жно по ло ви на хра мо ва би ла је са гра ђе на од чвр стог 
и трај ног ма те ри ја ла, тач ни је од ци гле и ћер пи ча, док је исто то ли ко би ло и 
од сла би јег ма те ри ја ла.37 Вре ме ном су ста ре цр кве би ва ле за ме ње не бо љим 
и трај ни јим, али у овом пе ри о ду оне још ни су пре о вла да ле. 

Ма те ри јал ко јим су би ле по кри ве не био је та ко ђе ра зно лик. Нај ви ше 
цр ка ва је би ло по кри ве но хра сто вом или бу ко вом шин дром, чак три де сет 
јед на, за тим тр ском – се дам на ест, да ском – де вет, ро го зом – се дам, а цр ква 

29 Исто, за пис бр. 1552.
30 Исто, за пис бр. 1751.
31 АСА НУК, МП, „Б“, 1761/136.
32 Д. Ру ва рац, „Мој си је Пе тро вић ми тро по лит бе о град ски 1713–1737“, 199. 
33 И. Зе рем ски, „Те ми швар ски епи скоп Ни ко ла Ди ми три је вић и па ље ње ње го ве ре зи ден-

ци је и цр кве“, 88–89.
34 Д. Ру ва рац, „Мој си је Пе тро вић ми тро по лит бе о град ски 1713–1737“, 199.
35 Д. Ру ва рац, „Те ми швар ска епар хи ја 1758. го ди не“, 321–373.
36 Plàtina, f. ein Sche it Holz, ei ne Da u be, seg men tum lig ni, ta bu la – да ска (пре вод ау то ра): В. 

С. Ка ра џић, Срп ски рјеч ник ис ту ма чен ње мач ки јем и ла тин ски јем ри је чи ма, Бе о град 19354, 522.
37 Д. Ру ва рац, „Те ми швар ска епар хи ја 1758. го ди не“, 321–373.
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у Ве ли ком Беч ке ре ку би ла је по кри ве на цре пом. За че ти ри хра ма се не зна 
чи ме су би ли по кри ве ни.38

Не ке цр кве су би ле об ле пље не бла том, окре че не, „по бе ље не“, а не ке чак 
и обо је не, „мо ло ва не“, као што је би ла она у Мо до шу,39 али је ве ћи на би ла 
без ика квих укра са или бо је. Има ле су зво ни ке „тор ње ве“ са јед ним, два или 
чак три зво на. Зво ни ци су ве ћи ном би ли јед но став ни, на пра вље ни од др ве та, 
та ко што би се из ме ђу две мот ке ра за пео ка нап и на ње га по ста ви ло зво но. 
Ме ђу тим, би ло је и ле пих, ква ли тет них, зи да них од ци гле или ћер пи ча, или 
по кри ве них да ском.

Нај леп ша и нај ква ли тет ни је из ра де би ла је цр ква у Ве ли ком Беч ке ре ку, 
по све ће на Ва ве де њу Пре све те Бо го ро ди це, а нај сла би је бо го мо ље би ле су у 
шест на се ља под вој ном ко ман дом у око ли ни Ки кин де, ко ја су на се ље на 
по сле раз во ја че ња По ти ско-по мо ри шке вој не гра ни це по чет ком пе де се тих 
го ди на XVI II ве ка. Гра ђе не су од бу се на, тач ни је на бо ја, или од пле те ра, са 
ве о ма оскуд ним ин вен та ром, од ко јих не ке ни су има ле ни епи тра хи ље.40 
Цр ква у Пар да њу би ла је ста ра и скло на па ду.41 По ред ових, у ло шем ста њу 
би ли су хра мо ви у ве ћи ни ме ста у Вар ја шком и Ча над ском про то по пи ја ту, 
а на ро чи то у Ли пов ском про то по пи ја ту, од но сно ди стрик ту. Па ро хиј ска и 
хра мов на мре жа би ла је нај ре ђа у Ли пов ском и Лу го шком ди стрик ту. По-
сто је ће цр кве по диг ну те су на бр зи ну, од сла бог ма те ри ја ла, нај че шће од 
др ве та, бу ду ћи да су се на ла зи ле у брд ско-пла нин ском шу мо ви том кра ју, 
снаб де ве не ма лим бро јем бо го слу жбе них пред ме та.42

Ар се ни је (Ра ди во је вић) об и шао је че ти ри се ла у Ли пов ском про то по пи-
ја ту – Усу сау, Кел нак [Chel mac], Бе ло тин це и Лалoшевце. Сва че ти ри хра ма 
у овим се ли ма би ла су од бал ва на, но ва, са ве о ма оскуд ним ин вен та ром. 
Цр ква у Усу са уу ни је има ла основ не бо го слу жбе не књи ге, чак ни је ван ђе ље. 
Храм у Кел на ку тек је био по диг нут, не за вр шен, без све ште ни ка. Храм у 
Бе ло тин цу био је не до вр шен и нео све ћен, са ма ло бо го слу жбе них ства ри. О 
цр кви у Лалoшевцима ни су оста ли пот пу ни по да ци, али и она је би ла ве о ма 
скром на.43

Цр кве не пор те су ве ћи ном би ле огра ђе не про шћем, ко љем или да ска-
ма, ма да је би ло и оних ко је су би ле нео гра ђе не. Око цр ка ва, у пор та ма, на ла-
зи ло се се о ско гро бље. Гро бља су, као и пор те, са мо по не где би ла огра ђе на, 
а ве ћи на за пу ште на.44 По Де кла ра то ри ји из 1779. го ди не, сва ку по тре бу за но-
вим гро бљем тре ба ло је при ја ви ти ме сном по гла вар ству, а оно би од ре ди ло 
ме сто, про стор и огра ду, и на кра ју да ло од го ва ра ју ћу до зво лу за фор ми ра ње 
гро бља.45

Уну тра шњост цр ка ва углав ном је од го ва ра ла спо ља шњем из гле ду. Бо ље 
и чвр шће цр кве има ле су и бо ље уре ђе ну уну тра шњост, ко ја се са сто ја ла од 

38 Исто, 321–373.
39 Исто, 336.
40 Исто, 321–373.
41 Исто, 337.
42 Исто, 340–341.
43 Исто, 348–349.
44 Исто, 321–324, 328.
45 Ј. Ра до њић и М. Ко стић, Срп ске при ви ле ги је од 1690. до 1792. го ди не, 141–142.
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па пер те или жен ске при пра те, на ула зу, за тим бро да, од но сно цен трал ног 
де ла, и ол та ра. Вра та су би ла ра зно ли ка, по чев од јед но став них до ре зба ре них, 
та ко зва них ти шлер ских, са обич ним гво зде ним или не мач ким бра ва ма. 
Про зо ри су би ли ве ћи ном за ста кље ни, ма да је би ло и оних без ста ка ла. 

 У па пер ти, од но сно при пра ти или про на о су, де лу на ме ње ном же на ма, 
ве ћи ном су се на ла зи ле кр сти о ни це, док су не ки хра мо ви има ли и сто ли це 
за же не.

У де лу хра ма на ме ње ном му шкар ци ма, бро ду или на о су, по ред пре сто-
не ико не46 на ла зи ле су се јед на или две пев ни це, ар хи је реј ска сто ли ца и сто-
ли це за па ро хи ја не. Це ли ва ју ћа ико на ста ја ла је на сто чи ћу, на сре ди ни цр кве. 
По ред ико не рас по ре ђи ва ни су чи ра ци, кан ди ла или ка ди о ни це. За пев ни це 
се ка же да су би ле „про сте“, што нај ве ро ват ни је зна чи да су са чи ње не од 
др ве та, јед но став но, без укра са. Цр кве су има ле бар ја ке, на ко ји ма су би ли 
из о бра же ни ли ко ви све та ца или пра зни ка, обич но ве за них за све ти те ља 
или пра зник ко ме је храм по све ћен.

По ред ча сне тр пе зе, ко ја је би ла на сре ди ни, у ол та ру се на ла зи ла и про-
ско ми ди ја, у зи ду хра ма. У овом де лу сме штен је нај ве ћи део цр кве ног ин-
вен та ра, од но сно ту су би ли бо го слу жбе ни пред ме ти и све ште не оде жде. На 
ча сној тр пе зи у ол та ру ста ја ли су: пла шта ни ца, ан ти минс, ки вот, крст, чи ра-
ци и је ван ђе ље. Не ки од ових пред ме та би ли су ве о ма ску по це ни, по зла ће ни 
или сре бр ни, ако је у пи та њу ме тал, или од ску пе сви ле, ка да је реч о пред-
ме ти ма од тка ни на. Ме ђу тим, ве ћи на је би ла ве о ма јед но став на, од ба кра, 
гво жђа или пле ха, а тка ни не од обич ног, јеф ти ног плат на. У про ско ми ди ји 
су се на ла зи ли: пла шта ни ца, пу тир, ди скос, зве зди це, аер или во здух, да рак, 
ка ди о ни ца, звон це и ибрик. Ови пред ме ти су ко ри шће ни у пр вом де лу све те 
ли тур ги је, ко ја и са ма но си на зив про ско ми ди ја, ка да се спре ма ју да ро ви за 
све то при че шће, од но сно ев ха ри сти ју.

Као по клон за цр кву ра ди здра вља или по ме на ду ше, па ро хи ја ни су 
при ла га ли све ште не оде жде, што је слу чај у Ден ти, где је по сто јао храм по-
све ћен Све тим ар хи стра ти зи ма Ми ха и лу и Га ври лу.47 Оде жде су у бо га ти-
јим цр ква ма ста ја ле у по себ ним ор ма ри ма, а у си ро ма шни јим цр ква ма, ве-
ро ват но, не где ока че не у ол та ру. Са сто ја ле су се од епи тра хи ља, фе ло на, 
сти ха ра, на ру кви ца и по ја са. Ве ћи на хра мо ва ни је има ла ком плет не оде-
жде, али је би ло и оних ко ји ни су има ли ни епи тра хиљ, као што су Мо крин 
и Кар ло во [Ново Милошево], иа ко је, пре ма пра ви ли ма, не мо гу ће од слу жи-
ти ли тур ги ју или би ло ко ји об ред без ње га.48 По ред оде жди по кла ња на су и 
кан ди ла: „Си је кан ди ло от ку пи Ге ор ги је Шу ва ков и пре ло жи у ц(е)ркву 
ите беј ску, хра му с(вја)та го Са ве серп ска го за ду шу о(т)цу Јо а ну и ма те ри 
Са[...] 1742.“49 И сле де ћи за пис се од но си на при ла га ње јед ног ма њег кан ди-
ла, док су за исту цр кву ка сни је при ло же на још два кан ди ла. У оба слу ча ја 
си но ви су их при ла га ли за по кој ду ше сво јих оче ва.50

46 У опи су ико но ста сом се на зи ва на лоњ за ико ну, док се ико но стас у са да шњем сми слу 
ре чи на зи ва тем плом.

47 П. Мо ми ро вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си из Вој во ди не, за пис бр. 1388.
48 Д. Ру ва рац, „Те ми швар ска епар хи ја 1758. го ди не“, 321–373.
49 П. Мо ми ро вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си из Вој во ди не, за пис бр. 604.
50 Исто, за пи си бр. 632 и 633.



По до ви су би ли зе мља ни или па то са ни ци глом, а ве ћи на цр ка ва је има ла 
свод. Он је био од да са ка, а ре ђе од ци гле. По не где је био обо јен, као у Ите-
бе ју, или са див ним фре ска ма, као у Беч ке ре ку. За ни мљи во је да ни јед на 
опи са на цр ква још ни је има ла фре ско пи са не зи до ве.

По је ди не цр кве, као ите беј ска, има ле су ко стур ни це уну тар хра ма. О 
то ме све до че за пи си на књи га ма ко је су се на ла зи ле у по ме ну тој цр кви. Та ко 
за пис Ни не Ра ду ло вач ког, ту то ра ите беј ске цр кве, од 21. ма ја 1755. го ди не, 
го во ри да је Ра кић Ива на Бо сан чи ћа от ко пао ко сти сво га оца Ива на, у не де љу 
пре ли тур ги је, да би их пре ме стио у ко стур ни цу, ко ја се на ла зи ла уну тар 
цр кве. По сле ли тур ги је би ли су „па ра стос и опе ло и тра пе за“. На кон пет го ди на 
од смр ти по кој ни ка за бе ле же но је да су „ле по би ле об на же не ко сти је го“.51 
Дру ги за пис све до чи о от ко па ва њу и пре ме шта њу у цр кву ко сти ју Или је 
Цр њан ског, бив шег ите беј ског па ро ха, 6. ав гу ста 1765. го ди не.52

Ма да су цр кве мо ра ле да во де про то ко ле и ма три ку ле кр ште них, вен ча-
них, упо ко је них и ис по ве ђе них,53 са мо их је је да на ест цр ка ва има ло, док за 
оста ле ни шта ни је на ве де но.54 По је ди не цр кве, то јест све ште ни ци, има ле су 
све по треб не бо го слу жбе не књи ге, али их ве ћи на ипак ни је има ла.55 Су де ћи 
пре ма за пи си ма на књи га ма ко је су би ле у епар хиј ским цр ква ма, ве лик број 
бо го слу жбе них књи га на ба вљен је од из ве сног Пе тра Мо ско ва,56 док је је-
дан број ку пљен у те ми швар ском вла ди чан ском дво ру.57 Све су би ле ру ске, 
штам па не у Мо скви или у Ки је ву. Це не књи га би ла је ве о ма не у јед на че на, у 
за ви сно сти од зна ча ја и ква ли те та из ра де. При ме ра ра ди, је ван ђе ље је мо гло 
да ко шта од три до два де сет че ти ри фо рин те,58 што је би ло јед на ко бо љој 
све ште нич кој го ди шњој за ра ди.59

Као при мер ле пе и опре мље не цр кве мо же се узе ти цр ква по све ће на 
Ва ве де њу Пре све те Бо го ро ди це у Ве ли ком Беч ке ре ку. По диг ну та је 1744. 
го ди не, а зво ник је до зи дан 1757–1758. го ди не. Са гра ђе на од пе че не ци гле, 
па то са на ци глом, окре че на и по кри ве на цре пом („дах ци глом“), има ла је 
де вет ве ли ких и шест ма лих про зо ра и тро ја ти шлер ска вра та. На сво ду од 
ци гле би ли су на сли ка ни Све та Тро ји ца, Бла го ве сти и Ус пе ње Пре све те Бо-
го ро ди це. Цр кве на пор та при ли ком ви зи та ци је би ла је још увек нео гра ђе на.

Уну тра шњост цр кве и бо го слу жбе ни пред ме ти би ли су ве о ма бо га ти. 
У ол та ру се на ла зи ла све та тр пе за, че тво ро у га о на, од пе че не ци гле. Од бо-
го слу жбе них пред ме та има ла је сра чи цу од бе лог плат на, три пла шта ни це, 

51 Исто, за пис бр. 899.
52 Исто, за пис бр. 1387.
53 М. Гр бић, Кар ло вач ко владичанствo II, То пу ско 1990, 291–292. Д. Ру ва рац, „Жи вот и 

рад ња Ви ћен ти ја Јо ва но ви ћа, ар хи е пи ско па и ми тро по ли та бе о град ско-кар ло вач ког“, Срп ски 
Си он 46 (1893) 731–732, 746.

54 Д. Ру ва рац, „Те ми швар ска епар хи ја 1758. го ди не“, 321–373.
55 Исто, 321–373.
56 П. Мо ми ро вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си из Вој во ди не, за пи си од бр. 1075 до бр. 

1082.
57 Исто, за пи си бр. 1332 и бр. 1351.
58 Исто, за пис бр. 656.
59 Исто, за пис бр. 455; Љ. И. Пу зо вић, „Па ро хиј ско све штен ство Те ми швар ске епар хи је 

сре ди ном XVI II ве ка“, 32–35.
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ан ти минс ко ји је осве тио вла ди ка Ге ор ги је (По по вић), ве ли ко је ван ђе ље, 
ли тур ги јар, ки вот од жу тог пле ха, све то ми ро – што је би ла пра ва рет кост, 
и пет по сре бре них др ве них чи ра ка. Про ско ми ди ја се на ла зи ла у зи ду, а у 
њој су би ли сви пред ме ти по треб ни за бо го слу же ње. У офар ба ном ор ма ру 
у зи ду ста ја ли су шест ра зних фе ло на, на ру кви це од бе ле сви ле, два по ја са 
од злат ног га ло на и два иза тка на. 

Ико но стас је био бо га то и пот пу но осли кан, што је би ло пра ва рет кост. 
На ње му су би ли пред ста вље ни Рас пе ће, два на ест про ро ка и два на ест апо-
сто ла. На зи ду са де сне стра не ста ја ла је ико на Све тих ар хи стра ти га Ми ха-
и ла и Га ври ла, а са ле ве стра не ико не Све тог Ге ор ги ја и Све тог Ди ми три ја. 
Над две ри ма је био пред ста вљен Исус Хри стос на кр сту. Две ри су би ле „пил-
тор ски по сао“, што зна чи да су би ле осли ка не. Че ти ри пре сто не ико не би ле 
су на да сци, ура мље не. Би ло је де вет сре бр них кан ди ла, од ко јих чак се дам 
по зла ће них и јед но ме син га но („од ме ди“). У цр кви су по сто ја ле све по треб не 
бо го слу жбе не књи ге. При ол та ру су се на ла зи ле две пев ни це, са два на ест 
чи ра ка. У бро ду су би ле две пре сто не ико не, по ред ко јих је ста јао ту ча ни 
по ли је леј, та ко ђе са два на ест чи ра ка. Цр ква је има ла три ба р ја ка – од цр ве не, 
пла ве и зе ле не сви ле. Ту је ста јао и ар хи је реј ски сто и три де сет „ти шлер ских“ 
сто ли ца. У па пер ти су би ле кр сти о ни ца од ци гле, два де сет јед на жен ска 
сто ли ца и шест ико на, од то га „две на ста клу“.60

Нај ве ћи број хра мо ва био је по све ћен Све том Ни ко ли, чак се дам на ест 
од укуп но ше зде сет де вет, је да на ест Све том ве ли ко му че ни ку Ге ор ги ју, по 
де вет Пре све тој Бо го ро ди ци и Све том ар хан ге лу Ми ха и лу. Све тим ар хи-
стра ти зи ма Ми ха и лу и Га ври лу би ло је по све ће но се дам хра мо ва, по че ти ри 
Све том Јо ва ну Кр сти те љу и Све тој Пет ки Па ра ске ви, Све том Ди ми три ју су 
би ле по све ће не две цр кве, а по јед на Све том ар хан ђе лу Га ври лу, ар хи ђа ко ну 
Сте фа ну, Пре о бра же њу Го спод њем и Све том Си ме о ну и Све том Са ви.61

По ди за ње хра мо ва у сва кој па ро хи ји, а по том у сва ком ме сту, има ло је 
ви ше струк зна чај и но си ло со бом мно го знач не по ру ке. Срп ски и ру мун ски 
на род у ду хов ном за јед ни штву са оста лом пра во слав ном бра ћом та ко је сти-
цао углед, и у сво јим за јед ни ца ма и ме ђу ста нов ни штвом ри мо ка то лич ке 
ве ре. Сна га ко ја је из би ја ла из све леп ших и ве ћих пра во слав них хра мо ва, 
као ме ста где су мо ли тве но би ва ли ује ди ње ни, пре ли ва ла се у дру ге об ли ке 
жи во та. Под сти ца ла је ја ча ње пра во слав ног ду ха, ко ји им је да вао но ву сна гу 
да очу ва ју ве ру у ри мо ка то лич кој др жа ви и од у пру се на ср та ји ма уни ја ће ња, 
учвр сте ет нич ку и ство ре на ци о нал ну свест, и та ко оп ста ну до са вре ме ног 
до ба. 

60 Д. Ру ва рац, „Те ми швар ска епар хи ја 1758. го ди не“, 340–341.
61 Исто, 321–373.
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BI SE RI CI LE PA RO HI A LE ALE EPI SCO PI EI TI MIȘOA REI  
LA MIJ LO CUL SE CO LU LUI AL XVI II-LEA 

Lji lja na I. Pu zo vić

Re zu mat

La mij lo cul se co lu lui al XVI II-lea  Epi sco pia Ti mișoa rei a su fe rit însemnate trans-
formări in ter i o a re în to a te do me ni i le ad mi ni strație i bi se ri cești . Cu sco pul dezvoltării 
rețele lor de pa ro hii, au fost întreprinse efor tu ri de o se bi te în di recția  restaurării vec hi lor, 
re spec tiv con strucției  no i lor bi se ri ci pa ro hi a le. Până atun ci, în ma jo ri ta tea pa ro hi i lor 
exi stau mo de ste bi se ri ci de lemn sau ru i ne ale fo ste lor bi se ri ci. Această sta re era o con-
se cință a războaielor au stro-tur ce an te ri o a re (1716–1718, 1737–1739), în tim pul cărora un 
număr ma re de lăcașe de cult de pe te ri to riul ace stei epi sco pii a fost dis trus.

În tim pul războiului (1716–1718) mul te localități de pe te ri to riul Ba na tu lui au fost 
pu sti i te, po pu lația  fi ind ucisă, sau fugită. Rețea ua de pa ro hii a fost distrusă, iar mul te 
bi se ri ci au fost prădate și dis tru se. După război, în ba za acor du lui autorităților de stat, a 
început cam pa nia de re no va re a vec hi lor și de con stru i re a no i lor bi se ri ci. Epi sco pul Ti-
mișoa rei Jo a ni ki je (Vla di sa vlje vić, 1713–1727) a început re vi go ra rea epi sco pi ei sa le la 
to a te ni ve le le, acțiu nea sa fi ind continuată de suc ce so rul Ni ko la (Di mi tri je vić, 1728–
1744). Efor tu ri le cle ru lui și ale po po ru lui au dat ro a de în po fi da po ziție i din ce în ce mai 
re stric ti ve a autorităților de stat, ast fel încât la con scripția din 1733 în Epi sco pia Ti-
mișoa rei exi stau 121 bi se ri ci pa ro hi a le.

În tim pul no u lui război (1737–1739), atât po po rul, cât și lăcașele de cult au avut din 
nou de su fe rit. Tot atun ci au fost dis tru se Ca te dra la şi reședința episcopală din Ti mișoa ra. 
No ua catedrală cu hra mul Înălțarea Dom nu lui a fost ridicată între 1744-1748, iar ari pa 
principală a Pa la tu lui epi sco pal între 1748–1752. Ten dințele  de a re no va sau con strui bi-
se ri ci pa ro hi a le au exi stat atât în localitățile ma ri, cât și în ce le mai mi ci. Bi se ri ci le s-au 
con stru it din do nații le po pu lație i sau cu aju to rul unor cti to ri din rândurile frun tașilor 
po pu la ri, cu precădere no bi li, ofițeri sau co mer cianți. În po fi da re zi stenței  tot mai vădite, 
a opo ziției  și a pre si u ni lor ofi ci a li lor din apa ra tul de stat, sârbii și românii or to docși 
au reușit la mij lo cul se co lu lui al XVI II-lea  să re no ve ze sau să ri di ce un număr ma re de 
bi se ri ci pa ro hi a le pe te ri to riul Epi sco pi ei Ti mișoa rei, ce ea ce a con tri bu it simțitor la 
de zvol ta rea ulterioară a vieții spi ri tu a le în mul te localități din zo na mediană, de nord și 
de vest a Ba na tu lui.

PA RISH CHUR CHES IN THE EPARCHY OF TI MIŞOA RA IN  
THE MID-18TH CEN TURY

Lji lja na I. Pu zo vić

Sum mary

In the mid-18th cen tury the Eparchy of Ti mişoa ra un der went an im por tant in ner 
tran sfor ma tion in all are as of church ad mi ni stra tion. Du ring the de ve lop ment of the pa rish 
net work, spe cial ef fort was ma de to re sto re old and bu ild new pa rish chur ches. Up un til 
then most pa ris hes had sim ple wo o den chur ches or de mo lis hed shri nes. This si tu a tion 
was the re sult of re cent Au stro-Tur kish wars (1683–1699, 1716–1718, 1737–1739), which 
led to the de struc tion of many re li gi o us struc tu res in the ter ri tory of this eparchy. 

Du ring the war (1716–1718), many set tle ments in the re gion of Ba nat we re aban do-
ned, with the lo cal po pu la tion kil led or dis pla ced in the con flict. The exi sting pa rish 
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net work was al so de stroyed  and many chur ches we re plun de red and de mo lis hed. The end 
of the war saw the be gin ning of ac ti vi ti es to re sto re old and bu ild new chur ches with the 
con sent of sta te-le vel aut ho ri ti es. As the head of the Eparchy of Ti mişoa ra, Jo a ni ki je 
Vla di sa vlje vić (1713–1727) la un ched a com pre hen si ve re vi val of his epa rchy on all le vels 
of church ad mi ni stra tion and the task was con ti nued by his suc ces sor Ni ko la Di mi tri je-
vić (1728–1744). The ef forts of the clergy and pa ris hi o ners yiel ded im por tant re sults 
de spi te the in cre a singly re stric ti ve po si tion of sta te aut ho ri ti es and 121 pa rish chur ches 
we re re gi ste red in the Eparchy of Ti mişoa ra at the 1733 cen sus. 

The fol lo wing war (1737–1739) bro ught a new wa ve of suf fe ring for the pe o ple and 
de va sta tion of re li gi o us bu il dings. It was then that the Cat he dral Chu rch with the bis-
hop’s re si den ce in Ti mişoa ra was de stroyed . The new cat he dral Chu rch of the Ascen sion 
was bu ilt in 1744–1748 and the main part of the re si den ce was erec ted bet we en 1744 and 
1752. Ef forts to re sto re or bu ild pa rish chur ches in clu ded both lar ger and smal ler set tle-
ments. The erec tion of chur ches was fun ded by con tri bu ti ons from lo cal pa ris hi o ners or 
be ne fac tors from the ranks of le a ders of the pe o ple, mostly no bles, army of fi cers and 
mer chants. De spi te in cre a sing re si stan ce, op po si tion and pres su res from sta te of fi ci als, 
in the mid-18th cen tury Ort ho dox Serbs and Ro ma ni ans ma na ged to re sto re or erect many 
pa rish chur ches in the Eparchy of Ti mişoa ra – an ac hi e ve ment that gre atly con tri bu ted 
to the furt her de ve lop ment of re li gi o us li fe in many towns in cen tral, nort hern and we stern 
Ba nat. 
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UDC 338.48(497.11)”1947”
94(497.11)”1947”

М и о д р а г  Ћ у р у ш к и н

ОБА ВЕ ЗНИ ОТ КУ ПИ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИХ  
ПРО ИЗ ВО ДА (КВО ТЕ), КО ШМАР БА НАТ СКОГ  

СЕ ЉА ШТВА 1947. ГО ДИ НЕ

СА ЖЕ ТАК: Крај Дру го га свет ског ра та за те као је Ру му ни ју у ве ли ким те-
шко ћа ма. Пре ко др жав не те ри то ри је про шле су две вој ске: не мач ка и со вјет ска. 
Ма да се те о рет ски мо же ре ћи да су обе вој ске про шле као са ве знич ке, чи ње ни ца 
је да сва ка стра на вој ска прет по ста вља ште ту: из др жа ва ње, мо би ли за ци ју, ре кви-
зи ци је, из ла га ње бом бар до ва њу итд. Да не во ља бу де ве ћа, по за кљу че њу ми ра 
Кра ље ви на Ру му ни ја је осу ђе на да пла ти и рат не од ште те Со вјет ском Са ве зу. 
Ин ду стри ја се тек опо ра вља ла и ни је би ла ка дра да ва ља но снаб де ва гра ђа не еле-
мен тар ним по треп шти на ма: оде лом, плат ном, по љо при вред ним ала том. Уз све 
то, због су ше и ра зних при род них не по го да же тве ни при но си су под ба ци ли и у 
ис точ ним де ло ви ма зе мље за вла да ла је глад. По што за пад ни де ло ви ни су та ко 
же сто ко би ли по го ђе ни су шом, за ве ден је оба ве зан от куп, та ко зва не кво те, ко је 
су про из во ђа чи мо ра ли да пре да ју др жа ви по из у зет но ни ским це на ма. На по ли-
тич ком пла ну во ди ла се же сто ка бор ба за пре власт из ме ђу ра зних пар ти ја, и окон-
ча на је по бе дом ле ви чар ских стра на ка пред ко ји ма је ста ја ла Ру мун ска ко му ни-
стич ка пар ти ја. У ра ду се из но се де та љи о ста њу ба нат ског се ља штва у за мр ше ној 
еко ном ској и по ли тич кој си ту а ци ји, пре пу ној зло у по тре ба, то ком 1947. го ди не.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ру мун ска ко му ни стич ка пар ти ја, Та миш-то рон тал ска жу-
па ни ја, жан дар ме риј ске по ста је у Та миш-то рон тал ској жу па ни ји, „Luptătorul 
Bănăţean“, вр шид ба на гум ну, оба ве зан от куп.

Оба ве зни от ку пи жи та ри ца то ком же тве 1946. и 1947. го ди не оста ли су 
у пам ће њу се ља ка Ба нат ске ни зи је као ко шмар, осо би то што су усле ди ли за 
крат ко вре ме на кон што им је ко а ли ци ја Фронт на род не де мо кра ти је у је сен 
1946. би ла обе ћа ла да ће уско ро сви про бле ми би ти ре ше ни, да ће сви гра ђа ни 
Ру му ни је жи ве ти срећ но, нео п те ре ће ни бри гом за су тра шњи цу.1 Ду го трај-
на су ша ко ја је 1946–1947. го ди не по го ди ла под руч ја ис точ них жу па ни ја у 
Мол до ви про у зро ко ва ла је пре храм бе ну кри зу, услед ко је је би ло де се ти не 
хи ља да људ ских жр та ва (умр лих од гла ди или под ле глих бо ле сти ма). Цен-
трал не и ло кал не јав не вла сти под у зе ле су се да ре ше пре храм бе ну кри зу 

1 Би ла су то пред из бор на обе ћа ња. Пр ви по сле рат ни па р ла мен та р ни из бо ри одр жа ни су 19. 
но вем бра 1946. го ди не. Ле ви ча р ски на стро је на ко а ли ци ја, на зва на Блок де мо крат ских пар ти ја, 
у ко јем је уче ство вао и Фронт на род не де мо кра ти је, за до би ла је на из бо ри ма 79,86% из ра же них 
гла со ва.
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на ме та њем оба ве зних кво та за пре да ју жи та ри ца, осо би то на под руч ју жу-
па ни ја на за па ду зе мље, где је же тва пше ни це, јеч ма, ра жи и ов са би ла бо ља 
не го у дру гим обла сти ма. 

По себ на слу жба за оба ве зни от куп жи та ри ца при упра ви Та миш-то рон-
тал ске жу па ни је упу ти ла је Та миш-то рон тал ској жан дар ме риј ској ле ги ји 
Окру жни цу бр. 20.211. од 2. де цем бра 1946. го ди не са оп шта ва ју ћи про пи се 
ко је је Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва усво ји ло у по гле ду оба ве зног 
от ку па жи та ри ца по сред ством ор га на ло кал не упра ве по чев од 5. де цем бра 
1946. го ди не. У до пи су је ис так ну то упо зо ре ње да је снаб де ва ње др жа ве жи-
та ри ца ма опа сно угр о же но. Све док пре го во ри о уво зу још не бе ху окон ча-
ни, вла да Ру му ни је је би ла при мо ра на да из уну тра шњих из во ра обез бе ди 
све по тре бе ста нов ни штва за жи та ри ца ма. Оба ве зни от куп за за до во ље ње 
по тро шње до 31. ја ну а ра 1947. го ди не на ме тао се као не из бе жан.

Ло кал ни управ ни ор га ни оп те ре ће ни су те шким за дат ком да убе ру рас-
по ло жи ве ко ли чи не жи та ри ца у се љач ким до ма ћин стви ма. Исто вре ме но, 
да би олак ша ла уби ра ње жи та ри ца, вла да је пред у зе ла по себ не ме ре за снаб-
де ва ње се ла ин ду стриј ским про из во ди ма, по по вољ ним це на ма, ка ко би су зби-
ла шпе ку ла ци ју по тро шним до бри ма.2

У ра ду ад ми ни стра тив не кон фе рен ци је, одр жа не 3. де цем бра 1946. го-
ди не у се ди шту Жу па ниј ске упра ве у Те ми шва ру, уче ство ва ли су сви сре-
ски на чел ни ци и сви ме сни бе ле жни ци са под руч ја жу па ни је. На ску пу су 
об зна ње на упут ства Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва у по гле ду уби ра ња 
жи та ри ца. Сре ским на чел ни ци ма је уру че но на ре ђе ње бр. 20.211 од 2. де цем-
бра 1946. го ди не. Том при ли ком је од лу че но да се за поч не уби ра ње жи та ри ца 
у сре зо ви ма Ве ли ки Се ми клуш [Sânnicolau Ma re],3 Пер ја мош [Pe ri am] и Вин га 
[Vin ga], и то по сред ством ти мо ва за от куп обра зо ва них од бе ле жни ка иза-
сла них из оста лих жу па ниј ских сре зо ва.

Под жу пан др Сил ви ју Пе пе леа [Sil viu Pe pe le a] са оп штио је под руч ним 
сре ским на чел ни ци ма и кне зо ви ма тач на упут ства ка ко ће се уби ра ње оба-
вља ти и ка ко ће оно би ти кон тро ли са но, као и чи ње ни цу да у том има ју 
над ле жност и Рат но ми ни стар ство и Ге не рал ни ин спек то рат жан дар ме ри је. 
Под жу пан је скре нуо па жњу пот чи ње ни ма да ће „с об зи ром на огро ман зна чај 
по ступ ка оба ве зног от ку па жи та ри ца, убу ду ће од го ва ра ти за тач но ис пу ње-
ње при мље них упут ста ва, као и на ред би ко је ће се у том по гле ду ка сни је 
из да ти“.4

Се ља ци Ба на ћа ни до бро су се се ћа ли ре кви зи ци је из вре ме на Дру го га 
свет ског ра та, укљу чу ју ћи вре ме ка да се не мач ка вој ска по вла чи ла и ка да је 
зна тан део не мач ког жи вља на пу штао Ба нат. До бро су се се ћа ли и оба ве зних 
от ку па то ком 1945. и 1946. го ди не. Због то га су с не по ве ре њем и за бри ну то-
шћу гле да ли на оба ве ште ња са оп ште на пу тем штам пе и на раз не гла си не 
ко је су на го ве шта ва ле но ва оба ве зна да ва ња по љо при вред них про из во да. У 

2 Та ми шка жу па ниј ска слу жба На ци о нал ног ар хи ва (у да љем тек сту скра ће но: ТЖСНА), 
фонд Та миш-то рон тал ска жан дар ме риј ска ле ги ја, фа сци кла 152/1946, лист 11.

3 Ов де и да ље, при пр вом по ме ну ру мун ских име на и на зи ва на се ља, на зна че но је у угла-
стим за гра да ма име ори ги нал ном гра фи јом, од но сно са да шњи зва нич ни на зив ме ста.

4 ТЖСНА, фонд Та миш-то рон тал ска жан дар ме риј ска ле ги ја, фа сци кла 152/1946, лист 13.
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Ча на ду [Ce nad] је из би ла се љач ка бу на про тив оба ве зних кво та упра во оно-
га да на ко ји су ло кал не вла сти од ре ди ле за по че так от ку па ко ји је тре ба ло 
да спро ве ду шест ти мо ва са ста вље них од бе ле жни ка и жан дар ма. Уче ство-
ва ло је око 500 се ља ка Ру му на и Ср ба. Про тест је за по чео ра но ју тр ом, а 
окон чан је уве че. Је дан се љак је био ра њен у но гу, че тво ри ца се ља ка су 
ухап ше на и за тим осу ђе на на за тво р ску ка зну.5

Днев ни лист Luptătorul Bănăţean [Банат ски борац], ко ји је из ла зио у 
Те ми шва ру као ло кал ни ор ган Ру мун ске ко му ни стич ке пар ти је, оба ве шта-
вао је чи та о це о то ку от ку па жи та ри ца и бо дрио се ља ке да се со ли да ри шу 
са сво јим су гра ђа ни ма из жу па ни ја по го ђе них вре мен ским не по го да ма. У 
свом бро ју од 5. ја ну а ра 1947. го ди не лист је оба ве стио чи та о це о по сто ја њу 
Жу па ниј ског од бо ра за по ма га ње под руч ја по го ђе них су шом, ко ји је 19. и 
20. де цем бра 1946. го ди не при ку пио до бро вољ не при ло ге за жу па ни је из 
Мол до ве. При ку пље но је 30 ва го на на мир ни ца, жи та ри ца, оде ће и ра зно ра-
зних ко ри сних по кло на. Пред сед ник Жу па ниј ског од бо ра за по ма га ње под-
руч ја по го ђе них су шом ге не рал Р. Ко сте ску [R. Co ste scu] ис ти цао је да су 
от куп ни ти мо ви има ли зна чај но уче шће.6

До 3. ја ну а ра 1947. го ди не Цен трал ни од бор за по ма га ње под руч ја по-
гође них су шом са оп шта вао је да је Та миш-То рон тал из био на че ло свих 
жу па ни ја у зе мљи по ко ли чи на ма на мир ни ца ко је су по сла те у Мол до ву.7

На са стан ку са жу па ниј ским чел ни ци ма 9. ја ну а ра 1947. го ди не ми ни-
стар уну тра шњих по сло ва Те о ха ри Ђе о р ђе ску [Te o ha ri Ge o r ge scu] ис та као 
је по тре бу „да се ин тен зи ви ра уби ра ње по жу па ни ја ма ко је има ју ви шак, уз 
опрез и про ве ру да хра на ко ја стиг не у не по го дом по го ђе на под руч ја бу де 
до ста вље на са мо си ро ма шни ма“.8

Био је то пра ви лан и оправ дан опрез, са ци љем да спре чи шпе ку ла ци ју 
на мир ни ца ма и зло у по тре бу по је ди них јав них чи нов ни ка ко ји су нео прав-
да но при сва ја ли ве ли ке ко ли чи не жи та ри ца. Ми ни стар по љо при вре де и по-
се да инж. Тра јан Са ву ле ску [Tra ian Săvulescu] из ја вио је за штам пу да је „тре-
нут ни глав ни за да так Ми ни стар ства по љо при вре де да са ку пи из обла сти 
где по сто ји ви шак све што се још мо же убра ти. У овој фа зи оба ве зног от ку па 
по треб но је убра ти још 15.000 ва го на жи та ри ца из обла сти где по сто ји ви-
шак, што ће би ти до вољ но за снаб де ва ње ста нов ни штва до 15. мар та 1947“.9

Три де се так да на ка сни је исти лист је об ја вио уда р ни на слов: „Се ља ци 
из Вар ја ша до ста ви ће 30 ва го на ку ку ру за обла сти ма по го ђе ним су шом“. 
На и ме, под жу пан Сил ви ју Пе пе леа об и шао је сре ди ном фе бру а ра 1947. го-
ди не ви ше се ла у Пер ја мо шком сре зу. Том при ли ком у Вар ја шу [Va riaş] је 
раз го ва рао с ме сним пред став ни ци ма по ли тич ких пар ти ја о уби ра њу жи та-
ри ца и по ма га њу обла сти ко ји ма ха ра су ша. Жи те љи Вар ја ша су се оба ве-
за ли да до ста ве су шним обла сти ма 30 ва го на ку ку ру за, као до каз сво је со-
ли дар но сти са си ро ма шним ста нов ни штвом Мол до ве.10

5 Исто, ли сто ви 2–10.
6 Luptătorul Bănăţean, IV, бр. 591 / 05. 01. 1947, стр. 4.
7 Исто, бр. 595 / 12. 01. 1947, стр. 1. 
8 Исто, бр. 598 / 16. 01. 1947, стр. 1.
9 Исто, бр. 600 / 18. 01. 1947, стр. 1.
10 Исто, бр. 721 / 18. 02. 1947, стр. 4.
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Да не би до шло до ра зних ту ма че ња и про ти вље ња, Те ми швар ско оп-
штин ско зва ње об ја ви ло је фе бру а ра 1947. го ди не са оп ште ње у по гле ду на мир-
ни ца ко је сва ка по ро ди ца мо же да за др жи, с об зи ром на то да се оче ку ју 
те шко ће у снаб де ва њу на мир ни ца ма то ком те го ди не. Са о бра зно Од лу ци 
бр. 4.011 Ми ни стар ства на ци о нал не при вре де, об ја вље ној у слу жбе ним но ви-
на ма Mo ni to rul ofi cial бр. 34 од 11. фе бру а ра 1947. го ди не, сви про из во ђа чи 
пше ни це, јеч ма, ра жи, ов са, јеч ма дво ре ца и ку ку ру за оба ве зни су да нај ка-
сни је до 28. фе бру а ра 1947. сав ви шак тих про из во да и њи хо вих де ри ва та 
про да ју по сред ством от куп них за дру га. Про пи са не су ко ли чи не на ве де них 
про из во да ко је сва ка по ро ди ца мо же да за др жи:

а) ко ли чи не по треб не за про лећ ну се тву, и то: 900 кг ја ре пше ни це, 180 кг 
ра жи, 100 кг јеч ма или јеч ма дво ре ца, 140 кг ов са; за бра ње но је за др жа ти пше-
ни цу за је се њу се тву;

б) ко ли чи не по треб не за до ма ћу упо тре бу: 500 кг пше ни це, ра жи, јеч ма, 
јеч ма дво ре ца или ку ку ру за, од че га пше ни це нај ви ше по 200 кг по осо би ко ја 
се хра ни у до ма ћин ству, ра чу на ју ћи до 21. ју ла 1947, и оброк за ис хра ну сто ке.11

Уби ра ње та ко зва них ви шко ва жи та ри ца по се љач ким до ма ћин стви ма, 
при че му је по не ка да од у зи ма но и по след ње зр но, пре ти ло је ве ли ком опа-
сно шћу за сто ку, јер је, због сла бе хра не, и сто ка, као и жи ви на, би ла из ло-
же на бо ле шти на ма и епи де ми ја ма. 

Од лу ка Ми ни стар ства ин ду стри је и тр го ви не у по гле ду но вих про пи са 
за жи та ри це пред ви ђа ла је да се же тве ни при нос до би јен при вр шид би де ли 
на сло бод ни удео и на оба ве зно пре дај ни удео, ко ји је кра ће на зван кво том. 
Сло бод ни удео мо гао је про из во ђач про да ва ти по тр жи шној це ни, а кво те су 
пре у зи ма ле овла шће не за дру ге по зва нич ној це ни, ко ја је тек тре ба ло да бу де 
утвр ђе на и са оп ште на. Про из во ђа чи пше ни це, ра жи, јеч ма, јеч ма дво ре ца и 
ов са би ли су оба ве зни да овла шће ним за дру га ма На ци о нал ног ин сти ту та 
ко о пе ра ци је пре да ју од мах при вр шид би и ди рект но са гум на ко ли чи не жи-
та ри ца про пи са не као оба ве зне кво те од це ло куп не овр ше не ко ли чи не.

При вр шид би пше ни це и ра жи до 500 кг при нос је био из у зет од пре дај-
ног уде ла; при нос до 650 кг био је оп те ре ћен са 5% пре дај ног уде ла; до 1000 кг 
– са 10% пре дај ног уде ла; до 1500 кг – са 15%, до 3000 кг – са 25%, до 4000 кг 
– са 35%, до 5000 кг – са 40%, до 6000 кг – са 45%, до 10.000 кг – са 50%, до 
20.000 кг – са 55% и ви ше од 20.000 кг – са це лих 60% пре дај ног уде ла.

У по гле ду јеч ма, при нос до 300 кг био је из у зет од пре дај ног уде ла; 
при нос до 500 кг био је оп те ре ћен пре дај ним уде лом од 30%, до 1000 кг – 
35%, до 3000 кг – 50%, ви ше од 3000 кг пре дај ним уде лом од це лих 60%.

У по гле ду ов са, при нос до 300 кг био је из у зет од пре дај ног уде ла; до 
500 кг био је оп те ре ћен са 20%, до 1000 кг са 30%, до 3000 кг са 40% а до 
5000 кг са 50% пре дај ног уде ла.

Исто вре ме но са пре да јом тих уде ла овла шће не за дру ге су пре у зи ма ле 
од про из во ђа ча, исто по зва нич ној це ни, по љо при вред ни по рез, ко ли чи ну 
ко ја од го ва ра ко ли чи ни се ме на по зајм ље ног од др жа ве и ра те за до де љи ва ње 
зе мљи шта у вла сни штво. Вр шид бу је тре ба ло окон ча ти до 1. сеп тем бра 

11 Исто, бр. 731 / 24. 02. 1947, стр. 5.
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1947. го ди не, ка да су све вр ша ли це мо ра ле би ти за пе ча ће не.12 Је дин стве ни 
штаб при Пре фек ту ри Та миш-то рон тал ске жу па ни је, ко јим је пред се да вао 
пре фект др Ти тус Јо не ску [Ti tus Io ne scu], пред у зео је ме ре за ор га ни зо ва ње 
вр шид бе и уби ра ње оба ве зног от ку па жи та ри ца. У жу па ни ји је би ло 600 
вр ша ли ца спрем них за рад и још 200 на оправ ка ма.13 

Да би при ми ри ла дру штве на пре ви ра ња на се лу, про у зро ко ва на гла си-
на ма о ви со кој сто пи оба ве зног от ку па, цен трал на власт је обе ћа ла да ће 
по сле 40 да на од вр шид бе се ља ци би ти пот пу но сло бод ни да про да ју на сло-
бод ном тр жи шту ко ли чи не жи та ри ца ко је су оста ле у њи хо вом вла сни штву, 
а про мет је та да био сло бо дан на це лој те ри то ри ји зе мље.14 

По ли ти ка ова квог пљач ка ња по га ђа ла је у пр вом ре ду се о ске пр ва ке, 
вла сни ке 10 до 50 хек та ра ора ни ца. Они су мо ра ли да пре да ју др жа ви из ме-
ђу 30% и 60% же тве ног при но са по це ни мно го ни жој од тр жи шне. За то су 
имућ ни ји се ља ци по ку ша ва ли да се про ти ве аграр ној и фи скал ној по ли ти ци 
ко а ли ци је ле ви чар ских пар ти ја, ко ју је пред во ди ла Ру мун ска ко му ни стич-
ка пар ти ја. Про ти вље ње је из ра жа ва но ра зним на чи ни ма и сред стви ма, 
укљу чу ју ћи из бе га ва ње оба ве за и про ти вље ње оба ве зи пре да ва ња оба ве-
зних кво та жи та ри ца. На при мер, у Ве ли ком Ке ве ре шу се дам бо га тих се ља ка 
са кри ло је и ни је при ја ви ло 11.353 кг пше ни це.

Ка зне за пре ступ у сми слу та ко зва них пра ви ла о про ме ту по љо при-
вред них про из во да би ле су про пи са не За ко ном бр. 251/1947, ко ји је об ја вљен 
у слу жбе ном ли сту бр. 157 од ју ла 1947. го ди не.15 Ру мун ска ко му ни стич ка 
пар ти ја се ко ри сти ла тим за ко ном као бор бе ним оруж јем про тив имућ них 
се ља ка, ве ли ким де лом чла но ва На ци о нал не се љач ке пар ти је, на сил но уки-
ну те 1947. го ди не. Мно ги имућ ни се ља ци стр па ни су та да у за тво ре и рад не 
ло го ре под пре тек стом да ни су ис по што ва ли про пи се о про ме ту жи та ри ца и 
да су са бо ти ра ли уби ра ње оба ве зних кво та. У ме сти ма Ли блинг [Li e bling], 
Же бељ [Je bel], Ки за тау [Chizătău], Са нан дреј [Sânandrei], Дум бра ви ца 
[Dumbrăviţa], Кнез [Satchi nez], Фи скут [Fi scut], Вин га [Vin ga], Ђул вез [Giulvăz] 
и Бе рињ [Be ri ni] над зор ни ор га ни су от кри ли не пра вил но сти и зло у по тре-
бе, па су кне зо ви, бе ле жни ци и чла но ви ко ми си ја за над гле да ње вр шид бе 
или ухап ше ни или сме ње ни.16 Ипак, Под се кре та ри јат за снаб де ва ње про це-
нио је 23. ју ла 1947. го ди не да се вр шид ба слам на тих жи та ри ца оба вља у 48 
жу па ни ја, а да су нај бо љи ре зул та ти у по гле ду оба ве зног от ку па по стиг ну ти 
у Та миш-то рон тал ској жу па ни ји.17 До 14. ав гу ста 1947. го ди не у овој жу па-
нији је убра но оба ве зним от ку пом 4155 ва го на пше ни це, 8,3 ва го на ра жи, 505 
ва го на јеч ма и 347 ва го на ов са, све га 5015,3 ва го на слам на тих жи та ри ца.18 

У Ча ко ви [Ci a co va] су се ља ци би ли за бри ну ти што су ве те ри на ри од-
би ја ли да вак ци ни шу сви ње и ро га ту сто ку, бо ле сне или из ло же не бо ле сти ма; 

12 Исто, бр. 823 / 29. 6. 1947, стp. 3.
13 Исто, бр. 831 / 08. 7. 1947, стp. 3.
14 Исто, бр. 835 / 17. 7. 1947, стp. 1. 
15 Исто, бр. 847 / 21. 7. 1947, стp. 5.
16 Исто, бр. 847 / 21. 7. 1947, стp. 3.
17 Исто, бр. 853 / 28. 7. 1947, стp. 1.
18 Исто, бр. 867 / 14. 8. 1947, стp. 5.
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у ства ри, при хва та ли су да оба ве вак ци ни са ње под усло вом да вла сни ци 
про из во ди ма на док на де це ну се ру ма, ра чу на ју ћи 1 л се ру ма по 20.000.000 
та да шњих ле ја.19 Про блем је био у то ме што се ља ци бе ху пре да ли др жа ви 
чи та ву ко ли чи ну рас по ло жи вих жи та ри ца и са да су се пи та ли чи ме ће ис-
пла ти ти вак ци ни са ње.20 

Пи та ње вак ци ни са ња жи во ти ња уз пла ћа ње про из во ди ма про у зро ко ва ло 
је за бри ну тост у свим ба нат ским се ли ма. При ме ра ра ди, у Тол ва ди ји [Li ve zi le] 
вак ци ни са ње свињ че та или пра се та про це ње но је на екви ва лент у про из во-
ди ма у ви си ни 700.000 до 1.000.000 ле ја. По што се углав ном ни је има ло чи ме 
пла ти ти, од по сто је ћих 1158 сви ња вак ци ни са но је све га 135, од че га је 115 
би ло вла сни штво имућ но га се ља ка Ша млоа [Sa mlo] из Дол ца [Do laţ].21

Жи те љи Са ра во ле [Sa ra va le] и Игри ша [I griş] би ли су до дат но уз не ми-
ре ни у про ле ће 1947. го ди не због ре кви зи ци је трак то ра, ко ји су би ли ода-
сла ти чак у Мол до ву, док у окол ним се ли ма: Вар ја шу, Ве ли ком Сем пе тру 
[Sânpetru Ma re] и Наћ ва ли [Sa tu Ma re] ни је спро ве де на ре кви зи ци ја трак то ра.22 
За бри ну тост је би ла тим ве ћа што ни ко ни је га ран то вао да ће ре кви ри ра ни 
трак то ри би ти вра ће ни вла сни ци ма, ко ји ма су по треб ни за лет ње и је се ње 
ора ње. По сма тра но из дру гог угла, у жу па ни ја ма по го ђе ним су шом би ла је 
из ра же на по тре ба за трак то ри ма, јер је те гле ће сто ке би ло ма ло, а и ко ли ко 
је би ло, због сла бе ис хра не ни је мо гла да из др жи на по ран рад.

Ис пу ња ва ње та ко ле по при ка за них за да та ка да ло је по во да по је ди ним 
пред став ни ци ма ло кал не вла сти да зло у по тре бом при сво је ве ли ке ко ли чи-
не жи та ри ца.

У оп штин ском ме сту Пор де а ну [Por de a nu] фе бру а ра 1947. го ди не овла-
шће ни ти мо ви су убра ли 1740 кг ку ку ру за с на ме ном да бу де от пра вљен глад-
ном под руч ју у Мол до ви. То ком ма ја 1947. го ди не та ко ли чи на ку ку ру за је рас-
по ре ђе на ова ко: 1000 кг не ком чи нов ни ку из упра ве сре за Ве ли ки Се ми клуш, 
600 кг чу ва ри ма при оп шти ни Пор де а ну и 100 кг за ис хра ну оп штин ских ко ња. 
Ста нов ни штво ме ста би ло је огор че но пре ва ром бе ле жни ка и жан дар ма ко ји су 
би ли у ти му за уби ра ње жи та ри ца. На зах тев ме шта на крив ци су ка жње ни.23

Ге не рал Р. Ко сте ску, пред сед ник Та миш-то рон тал ског жу па ниј ског од бо-
ра за по ма га ње под руч ја по го ђе них су шом, на ла зе ћи се у по се ти гра ду Ши-
млеу Сил ва ниеј [Şimleu Sil va ni e i] мар та 1947. го ди не, из ја вио је но ви на ри ма 
да ће „по чев од на ред не сед ми це за по че ти но во уби ра ње за по ма га ње под руч-
ја по го ђе них су шом, те да сви гра ђа ни жу па ни је тре ба још јед ном да ма сив но 
до при не су, ка ко би смо по мо гли на шој бра ћи у бе ди да пре бро де ово не ко ли ко 
пред сто је ћих те шких ме се ци до но ве же тве. Тре ба ће да Ба нат и ово га пу та 
да свој до при нос у ис пу ње њу на ве де но га ве ли ког па три от ског де ла“.24

19 Ов де и да ље на во де се, пре ма из вор ни ци ма, ра зни нов ча ни из но си. По треб но је на по ме-
ну ти да је у то вре ме ин фла ци ја „ди вља ла“, све до та ко зва не ста би ли за ци је мо не тар не ре фор ме, 
спро ве де не ав гу ста 1947. го ди не.

20 ТЖСНА, фонд Та миш-то рон тал ска жан дар ме риј ска ле ги ја, фа сци кла бр. 181/1947, лист 3.
21 Исто, лист 90.
22 Исто, лист 7.
23 Исто, лист 24.
24 Luptătorul Bănăţean, год. IV, бр. 752 / 21. 3. 1947, стр. 1.
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Ми ни стар по љо при вре де Тра јан Са ву ле ску 15. мар та 1947. го ди не из-
ја вио је са го вор ни це у Пар ла мен ту да ће се по чев од 1. апри ла от куп жи та-
ри ца оба вља ти по сло бод ној це ни, што ће под ста ћи се ља ке да за се ју ве ће 
по вр ши не слам на тим жи та ри ца ма и ку ку ру зом.25 Био је то до бар до каз и 
зва нич но при зна ње да је до та да от куп вр шен по сме шно ни ским це на ма, по 
де сет и ви ше пу та ма њим од тр жи шних.

Сре ди ном мар та ти мо ви су већ ишли по Ба на ту из ку ће у ку ћу, уби ру-
ћи се ме њи ку ку руз за Мол до ву. На ла зе ћи се у по се ти Те ми шва ру, ми ни стар 
К. Аџи ју [C. Agi u] је из ја вио но ви на ри ма: „Ни јед но се љач ко до ма ћин ство 
не ће оста ти не по се ће но. Не ће они иска ти мно го, не го од сва ко га по мо гућ-
но сти, уби ра ће ме ри цом, та њи ром или ша ком“.26

У не дељ ни дан 16. мар та 1947. го ди не за по че та је зва нич но у це лом Ба-
на ту се тве на кам па ња. Зва нич на про па ган да под сти ца ла је се ља ке на рад, 
ис ти чу ћи да су и „цр кве на зво на по зи ва ла се ља ке у бор бу, а под стрек се о ских 
све ште ни ка и учи те ља и са да од зва ња у уши ма сва ког зе мљо рад ни ка“.27

Ба нат ским се ља ци ма, већ ли ше ним све га, ко му ни стич ки зва нич ни ци су 
упу ћи ва ли са ве те и под стре ке да се на по љи ма но се с рад ним те шко ћа ма „јер 
у ва ма ле жи глав на пот по ра бор бе чи та ве на ци је за хлеб, за жи вот и сло бо ду“.28 

У нај те жем по ло жа ју за те кли су се ко ло ни сти29 и они ме шта ни ко ји ни-
су до би ли зе мљу при ли ком спро во ђе ња аграр не ре фор ме 1945. го ди не.30 
Ма ђар ско ста нов ни штво Ча ко ве зах те ва ло је 12. ма ја 1947. го ди не да му се 
до де ле жи та ри це из скла ди шта, по што су оста ли без иче га. На пред лог ше фа 
ме сне Жан дар ме риј ске по ста је, пред у зе та је ме ра да им се по де ле жи та ри це 
убра не од ме сних бо га тих се ља ка.31 

У Ли блин гу уби ра ње жи та ри ца до ве ло је ко ло ни сте до оча ја, јер им је, с 
јед не стра не, од у зет плод њи хо вог ра да а, с дру ге стра не, пре ти ло им је ра се-
ља ва ње у дру га се ла или обла сти, јер су се у Ли блинг вра ти ли од бе гли Нем ци, 
ко ји су по тра жи ва ли сво ју не по крет ну имо ви ну, зе мљу и ку ће. Шеф ме сне 
Жан дар ме риј ске по ста је из ве шта вао је сво је над ре ђе не „да они [колонисти] 
жи ве ве о ма те шко, јер уме сто да ра де, пу не крч ме“.32 Кнез оп шти не Ли блин-
га оп ту жи вао је ко ло ни сте ова ко: „Уме сто да бу ду ко ри сни се би и др жа ви, 
они ви ше ква ре и упро па шћу ју“.33 А исти на се мо же тра жи ти у чи ње ни ци да 
су ти не срећ ни ци при ме ти ли да, ко ли ко год ра ди ли, си стем оба ве зног от ку па 
про из во да ства ра не си гур ност и оста вља их без жи вот них сред ста ва.

25 Исто, бр. 748 / 16. 3. 1947, стр. 3. 
26 Исто, бр. 750 / 19. 3. 1947, стр. 1.
27 Исто, бр. 752 / 21. 3. 1947, стр. 1. Чи та ју ћи текст са оп ште ња из ме ђу ре до ва, мо же се пој ми-

ти да је вр шен при ти сак на се о ске ин те лек ту ал це да по др же зва нич ну про па ганд ну кам па њу, та ко 
да ни Цр ква ни је по ште ђе на не ми лог за дат ка да по зи ва се ља ке на рад у пра знич ни, не дељ ни дан.

28 Исто.
29 Љу ди из ра зних кра је ва Ру му ни је на се ље ни по ба нат ским се ли ма у ку ће ко је су оста ле 

пот пу но или де ли мич но пра зне по од ла ску не мач ког жи вља.
30 Аграр на ре фор ма је оза ко ње на 23. мар та 1945. го ди не, а са сто ја ла се од екс про при ја ци је 

1.468.000 ха ора ће зе мље, ко ја је по де ље на на 900.000 се љач ких по ро ди ца, од че га је би ло 400.000 
по ро ди ца бе зе мља ша.

31 ТЖСНА, Та миш-то рон тал ска жан дар ме риј ска ле ги ја, фа сци кла бр. 181/1947, лист 54.
32 Исто, лист 55.
33 Исто.
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У Ве ли ком Жа му [Ja mu Ma re], под крај про ле ћа 1947. го ди не, си ро ма-
шни се ља ци и ко ло ни сти ни су ви ше мо гли да за до во ље ни основ не по тре бе 
за пре хра ну; ко ло но сти ма је пре ти ла глад, јер на кон оба ве зног от ку па жи та-
ри ца ни је оста ло ни за до ма ће жи во ти ње, ни за љу де. Шеф Жан дар ме риј ске 
по ста је пред ло жио је де бло ки ра ње ускла ди ште не ко ли чи не од 2000 кг пше-
ни це и 1500 кг ку ку ру за, да би се из бе гли не ми ри.34

Зло у по тре бе ме сних вла сти и от куп них ти мо ва про у зро ко ва ле су не-
ми ре осо би то у ме сти ма жу па ни је на се ље ним срп ским жи вљем. Бив ши до-
бро вољ ци у пар ти зан ским од ре ди ма у Ју го сла ви ји, не ки од њих и чла но ви 
Ру мун ске ко му ни стич ке пар ти је, би ли су не за до вољ ни по ли ти ком ко ју је 
вла да, на чи јем је че лу био др Пе тру Гро за [Pe tru Gro za], спро во ди ла пре ма 
се ља ци ма, пре ма љу ди ма чи је је гла со ве за до би ла но во о сно ва на по ли тич ка 
фор ма ци ја под на зи вом На ци о нал но-де мо крат ски блок, ко ја је по бе дом на 
из бо ри ма до ве ла 1947. го ди не до учвр шћи ва ња вла сти ко а ли ци је ле ви чар-
ских пар ти ја и до гру бог укла ња ња цен три стич ких и де сни чар ских пар ти ја 
из по ли тич ко га жи во та Ру му ни је.

Ср би ста нов ни ци Со ке [So ca] ус про ти ви ли су се да пре да ју ву ну по це ни 
од 75.000 ле ја по ки ло гра му, по што се у сло бод ној про да ји ву на пла ћа ла по 
1.000.000 по ки ло гра му. Ко ман дант Жан дар ме риј ског сек то ра Де те [De ta], 
ста ри ји вод ник К. Ко сма [C. Co sma], из ве шта вао је 22. ју на 1947. го ди не сво је 
прет по ста вље не да су због пред ви ђа ња Од лу ке Та миш-то рон тал ских жу па-
ниј ских вла сти бр. 3/1947 у по гле ду оба ве зног от ку па ву не то ком 1947. го ди не 
мно ги вла сни ци ста да ова ца не за до вољ ни и про те сту ју због те од лу ке.35 

Ср би из Иван де [I van da], Га да [Gad], Пе тро ма на [Pe tro man], Ве ли ког 
Ке ве ре ша [Che ve reşu Ma re], Срп ског Се мар то на [Sânmartinu Sârbesc] и Ве ња 
[Fo e ni] „у слу ча ју евен ту ал не смет ње при вр шид би и евен ту ал ног бло ки ра-
ња жи та ри ца из но ве же тве, од луч ни су, да се сви, це ло се ло, усме ре про тив 
осо бе опу но мо ће не за спро во ђе ње оба ве зног от ку па жи та ри ца, не за ви сно 
од функ ци је или ран га ко ји бу де имао“, из ве шта вао је 20. ју на шеф Жан дар-
ме риј ско га сре ског сек то ра у Ђул ве зу. 

Да би што стро же кон тро ли са ла же тву слам на тих жи та ри ца то ком же-
тве не кам па ње 1947. го ди не, вла да је из да ла Упут ство бр. 1/1947, про пи су-
ју ћи оба ве зну вр шид бу на гум ни ма. Од лу ка Жу па ниј ског од бо ра у по гле ду 
вр шид бе на гум ну те ме љи ла се на Од лу ци Ми ни стар ства ин ду стри је и тр го-
ви не бр. 4.322/1947 у по гле ду уби ра ња, скла ди ште ња и пре во за слам на тих 
жи та ри ца же тве 1947. го ди не.36 По но во су се ља ци осе ти ли да их је вла да 
пре ва ри ла, јер је прет ход но већ би ло об на ро до ва но На ре ђе ње Ми ни стар-
ства ин ду стри је и тр го ви не бр. 4.135 од 18. апри ла 1947. го ди не ко јим је 
про из во ђа чи ма оста вље но на во љу да рас по ла жу при но сом же тве те го ди-
не, уз је ди ну оба ве зу да пре да ју за кон ски про пи са ну кво ту.37 

Ка да се до зна ло за вла ди ну од лу ку, љу ди су се уз не ми ри ли по свим 
ме сти ма жу па ни је. Шеф Жан дар ме риј ског сек то ра Де те [De ta] из ве шта вао 

34 Исто, лист 87.
35 Исто, лист 221.
36 Об ја вље на је у пу бли ка ци ји Mo ni to rul Ofi cial, бр. 143 / 26. 6. 1947.
37 ТЖСНА, Та миш-то рон тал ска жан дар ме риј ска ле ги ја, фа сци кла бр. 1/1947, лист 44.
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је 25. ју на 1947. го ди не да „су ста нов ни ци ве о ма уз не ми ре ни што им се не 
до зво ља ва да вр ше. Не ки су го во ри ли да ће, ако им се са да не до зво ли вр шид-
ба, си лом иза ћи у по ље и вр ши ти да би има ли шта да је ду“.38 

Уз не ми ре ност је ра сла, по што се ши ри ла гла си на да ће се оба ве зним 
от ку пом од у зе ти 80% же тве ног при но са. Шеф Жан дар ме риј ске по ста је 
Ста ра Бе ше но ва [Du deştii  Vec hi] из ве шта вао је 25. ју на 1947. го ди не да су, 
са о бра зно ва же ћим на ред ба ма, би ли за пе ча ће ни сви ре ме но ви вр ша ли ца 
по сто је ћих у ме сту. Ста нов ни штво је не за до вољ но и уз не ми ре но, по што им 
ни је би ло до пу ште но да вр ше, а бра шно им је по треб но за хлеб, да би мо гли 
на ста ви ти же тву. Нај ма ње 60% ме шта на ни је има ло у ку ћи ни ки ло грам 
пше ни це, а глад ни ни су мо гли ра ди ти. Оп штин ска власт је са оп шти ла да ће 
од же тве но га при но са за др жа ти у ма га ци ни ма 60 ва го на пше ни це за усев и 
50 ва го на пше ни це с на ме ном да се от пре ми у су шом по го ђе на под руч ја, 
та ко ђе за усев. Мно ги ме шта ни су из ја ви ли да у је сен 1947. го ди не не ће ви ше 
се ја ти пше ни цу, јер др жа ва от ку пљу је од њих пше ни цу по ве о ма ни ској це ни, 
а они ку пу ју жи вот не по треп шти не по шпе ку лант ској це ни. Шеф Жан дар-
ме риј ске по ста је пред ла гао је да се се ља ци ма до пу сти да и пре но што оба ве 
же тву на це лој по вр ши ни где су га ји ли пше ни цу, овр ше по то вар сно по ва, 
ка ко би се пред у пре дио не по же љан раз вој до га ђа ја.39 

И у Гр ћа но шу [Cărpiniş] ста нов ни ци су би ли не за до вољ ни на ред бом да 
вр ше на гум ну; обра зла га ли су да ће та ко мо ра ти до пун ски да ра де око две 
сед ми це, да се тај до пун ски рад са сто ји од од во же ња сно по ва на гум но и 
пре во за про из во да у до ма ћин ство, а то под ра зу ме ва не из бе жне гу бит ке сла-
ме, пле ве и зр на ди ко је ће се ра су ти по гум ну, а не по до ма ћин ском дво ри шту, 
где би га по кљу ца ла жи ви на. Уште дом те две сед ми це мо гло би се уз у га ри ти 
стр ни ште.40

Ју на 1947. го ди не Ве ли ком Те ре ми јом [Te re mia Ma re] се про не ла гла си-
на да ће се вр шид ба јеч ма и пше ни це оба вља ти на гум ни ма у при су ству 
по сма тра ча из цен тра, ко ји ће ин вен та ри са ти и од у зе ти 40% же тве ног при-
но са. По сле ди ца та квих гла си на би ла је да су по је ди ни вла сни ци по че ли 
пре вре ме но да жа њу је чам и пше ни цу, да их др же по дво ри шти ма на сун цу 
ка ко би се осу ши ли и за тим да их вр ше при ми тив ним по ступ ком (ко њи ма, 
га же њем или уда ра њем) – та ко сто ји у из ве шта ју ста ри јег вод ни ка Ге ор геа 
Ра ко че а нуа [Ghe org he Ra co ce a nu] од 23. ју на 1947. го ди не.41

И са ми жан дар ми су се за те кли у те шком и не згод ном по ло жа ју; за да-
так им је био да одр жа ва ју ред у се о ским сре ди на ма, па су због то га би ли за -
оку пље ни и пред у пре ђи ва њем из би ја ња мо гу ћих не ре да услед зло у по тре ба 
ло кал них вла сти и от куп них ти мо ва, ко ји су про у зро ко ва ли не за до вољ ства 
и уз не ми ре ност ме ђу се ља ци ма. Шеф Жан дар ме риј ске по ста је ме ста Ста ра 
Бе ше но ва упо зо рио је сво је прет по ста вље не 3. ма ја 1947. го ди не да се ља ни 
го во ре ка ко ће им јав не уста но ве од у зе ти с по ља 70% же тве ног при но са; 
они су про ра чу на ли да од оних 30% или 40% ко ли ко им бу де оста ло тре ба 

38 ТЖСНА, Та миш-то рон тал ска жан дар ме риј ска ле ги ја, фа сци кла бр. 181/1947, лист 201.
39 Исто, лист 204.
40 Исто, лист 209.
41 Исто, лист 190.
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да под ми ре тро шко ве вр шид бе, пре во за и ујам, а да обез бе де и се ме, па им 
за по тро шњу оста је са мо по 100 кг пше ни це по чла ну по ро ди це, а то је са свим 
не до вољ но. Имућ ни се ља ци су ре ши ли да се по чев од про ле ћа 1948. го ди не 
пре у сме ре на га је ње ше ћер не ре пе, ко је је уно сни је.42 

Зе мљо вла сни ци из Ча ко ва, осо би то Шва бе и ко ло ни сти, ни су при ја ви ли 
оп шти ни це ло куп ну по вр ши ну ора ће зе мље за се ја ну слам на тим жи та ри ца ма, 
та ко да је ју на 1947. го ди не кон ста то ван ма њак од око 1000 ха, а то је за др жа-
ву зна чи ло гу би так од ви ше ми ли јар ди ле ја под ви дом по ре за и од не ко ли ко 
ва го на жи та ри ца под ви дом оба ве зних кво та.43

По свим ме сти ма се ља ци су на сто ја ли да из на ђу ре ше ња ка ко би спа сли 
део же тве ног при но са да би обез бе ди ли ис хра ну по ро ди це до на ред не же тве. 
Же тва је 1947. го ди не от по че та пр вих да на ју на, али је на да се ља ка да ће 
има ти хле ба и хра не за сто ку би ла по му ће на спек тром оба ве зних кво та. У 
Ве ли ком Са ко шу [Sa coşu Ma re] за бе ле же но је не за до вољ ство оба ве зним 
кво та ма и по ре зи ма у на ту ри ко је је др жа ва уби ра ла: др жа ва је пла ћа ла по 
3.200.000 ле ја за 100 кг жи та ри ца, а пар опа на ка је, по шпе ку лант ској це ни, 
ко штао 3.600.000 ле ја.44

Жи те љи ме ста Ден та [Den ta], Бре штеа [Breşte a], Омор [O mor] и Ма ли 
Омор [Ro vi niţa Mică] би ли су не за до вољ ни пре ко мер ним над зо ром јав них 
вла сти, по чев од кне за, бе ле жни ка, ше фа Жан дар ме риј ске по ста је до стал не 
пе то чла не де ле га ци је на гум ну где се вр ши ла пше ни ца. Ме ђу се ља ци ма се 
го вор ка ло да ни ко од тих кон тро ло ра ни је био уз њих да пру жи нај ма њу по-
моћ ни при се ја њу, ни при жње ве њу; до шли су са за дат ком да оду зму се ља ку 
по след ње зр но пше ни це и да га при си ле да се од рек не зе мље. Сви су за па-
жа ли да је ви ше кон тро ло ра не го рад ни ка. С бо лом у ду ши, се ља ци су из-
вла чи ли за кљу чак да „те шко ће као што су са да шње ни су има ли ни за вре ме 
ја ких дик та ту ра“.45 

Шеф Жан дар ме риј ске по ста је у Ден ти упо зо ра вао је ка ко „та не за до-
вољ ства чи не да се ља ци по ста ну ве о ма агре сив ни, осо би то пре ма управ-
ним вла сти ма, и мо гу ће је да од ре ђе но га мо мен та при бег ну и на си љу“.46

Же тве ни при нос пше ни це те го ди не под ба цио је у ме сти ма Ђул ве зу, 
Иван ди, Ди ња шу [Di niaş] и Срп ском Се мар то ну. По је ди ни се ља ци су од би-
ли да пре да ју кво ту пше ни це и да ис пла те по рез у на ту ри. Жан дар ми су 
ин тер ве ни са ли да би от кло ни ли ин ци ден те. 

Се ља ци су сма тра ли да би др жа ва тре ба ло да уста но ви не са мо це не 
по љо при вред них про из во да не го и це не ин ду стриј ских про из во да, по тро-
шач ких до ба ра и по љо при вред них алат ки. Имућ ни ји се ља ци су из ја вљи ва ли 
да ће 1948. го ди не за се ја ти жи та ри ца ма ма њу по вр ши ну, ко ли ко за соп стве ну 
по тро шњу, а опре де ли ће се за га је ње ду ва на, ше ћер не ре пе и сточ не хра не. 
Под јед на ко су жи те љи се ла Ор ци шо а ре [Orţişoa ra] би ли за бри ну ти што мо-
ра ју пла ти ти др жа ви по рез у на ту ри, с тим што се по љо при вред ни про из во ди 

42 Исто, лист 121. 
43 Исто, лист 195.
44 Исто, лист 243.
45 Исто, лист 248. 
46 Исто.
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за по рез пре у зи ма ју по зва нич ној це ни, док су се ља ци у по ло жа ју да по про-
дав ни ца ма све ку пу ју по пре ви со ким це на ма.47

Не за до вољ ства и уз не ми ре но сти за бе ле же ни су ју ла 1947. го ди не и у 
се ли ма Пи шки ји [Pişchi a] и Му ра њу [Mu ra ni], јер су кво те и оста ле оба ве зе 
ко је је тре ба ло пла ћа ти у на ту ри (по љо чу ва ри, сви ња ри, кра ва ри, бе р бе ри, 
ко ва чи...) ис цр пљи ва ле це ло ку пан при нос слам на тих жи та ри ца, та ко да се-
љач ким га здин стви ма ни је оста ја ло ни ко ли ко је стр о го по треб но за ис хра-
ну. Жи те љи по ме ну тих два ју се ла оп ту жи ва ли су вла ду што не пред у зи ма 
ме ре да им се, у за ме ну за по љо при вред не про из во де, пре ко по тро шач ких 
ко о пе ра ти ва усту пи стр о го по треб на ро ба, као што је то чи ње но то ком 1946. 
го ди не. Оба ве зне кво те на мет ну те по сед ни ци ма об ра ди вог зе мљи шта про-
у зро ко ва ле су до дат ну за бри ну тост у ре до ви ма чи нов ни ка, пен зи о не ра, за-
на тли ја и по је ди них се ља ка ко ји, због ра зних узро ка, ни су има ли 1947. го ди-
не за се ја ну пше ни цу, по што сви они ни су има ли од ко га да ку пе жи та ри це. 
О то ме је шеф Жан дар ме риј ског сек то ра из Ђул ве за из ве стио сво је прет по-
ста вље не 31. ју ла 1947. го ди не.

У оп шти ни Ли блинг то ком вр шид бе јав не вла сти су кон ста то ва ле да је 
ско ро 90% зе мљо по сед ни ка под не ло ла жне де кла ра ци је у по гле ду по вр ши-
не за се ја не слам на тим про из во ди ма. Ста ри ји вод ник М. Си ми о не ску [M. 
Si mi o ne scu] сма трао је по треб ним да се ме сни Нем ци и ко ло ни сти упо зо ре 
на то да ће они ма ко ји су под не ли ла жне из ја ве би ти од у зет це ло куп ни же-
тве ни при нос.48

Жи те љи се ла Шош деа [Şoşde a] и Ску леа [Scu le a], не оба зи ру ћи се на 
на ред бе жу па ниј ских вла сти, про да ва ли су Мол дав ци ма пше ни цу по це ни 
од 12.000.000 ле ја за 100 кг.49

В. Пив ни че ру [V. Piv ni ce ru], шеф Жан дар ме риј ске по ста је у Би ле ду [Bi-
led], из ве шта вао је 31. ју ла 1947. го ди не прет по ста вље не да се ља ци сма тра ју 
оба ве зне кво те пре ве ли ким и зах те ва ју да др жа ва пре ду зме ме ре про тив тр го-
ва ца ко ји про да ју ин ду стриј ске про из во де по шпе ку лант ским це на ма. Не ки од 
њих су ре ше ни да обра зу ју гру пе ко је би се ус про ти ви ле они ма што су иза-
сла ти да от ку пљу ју жи та ри це, у слу ча ју да при бег ну зло у по тре ба ма.50

У Га та ји [Ga ta i a] се ља ци, не за до вољ ни што су оста вље ни без људ ске и 
жи во тињ ске хра не, пре ти ли су да у је сен 1947. го ди не не ће ви ше се ја ти жи-
та ри це, ,,па не ка вла да ви ди ода кле ће убу ду ће уби ра ти оба ве зне кво те и по-
рез у на ту ри”.51

У се ћа њу ста ри јих љу ди из ба нат ских се ла оста ле су и број не зло у по-
тре бе по је ди них пред став ни ка ло кал них вла сти, ко ји су при сва ја ли за се бе 
део убра них про из во да, осло ба ђа ли ро ђа ке и при ја те ље од да ва ња оба ве зних 
уде ла жи та ри ца а це ло куп ни от куп на док на ђи ва ли по ве ћа ва њем кво те на 
ра чун дру гих по ро ди ца. У том сми слу би ло је ту жби из ви ше се ла, а из ра-
зи те су оне из Би ле да и Шан дре [Şan dra].52

47 Исто, лист 269. 
48 Исто, лист 196.
49 Исто, лист 198.
50 Исто, лист 225.
51 Исто, лист 241.
52 Исто, лист 273.
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И у ме сеч ним из ве шта ји ма ко ми си ја за ду же них за кон тро лу де лат но-
сти ор га ни за ци ја Ру мун ске ко му ни стич ке пар ти је и при дру же них пар ти ја 
у се о ским сре ди на ма из не ти су ра зни не до ста ци и зло у по тре бе пред став ни ка 
ло кал них јав них вла сти, кне зо ва, бе ле жни ка, жан дар ма, од го вор них осо ба 
у по тро шач ким ко о пе ра ти ва ма.53 

Са ку пља ње оба ве зног от ку па слам на тих жи та ри ца окон ча но је зва нич но 
1. сеп тем бра 1947. го ди не, ка да се при сту пи ло пе ча ће њу свих 600 вр ша ли ца 
по сто је ћих у Та ми шкој жу па ни ји. 

Ко шмар иза зван са би ра њем оба ве зних кво та по љо при вред них про из-
во да про ду жен је то ком сеп тем бра на осно ву На ред бе Ми ни стар ства ин ду-
стри је и тр го ви не бр. 4.228/1947, ко јом је про пи сан от куп би ља ка уља ри ца. 
Фе де ра ци ја „Ба нат“ се ба ви ла от ку пом се ме на сун цо кре та и ре пи це и над-
гле да ла је рад уља ра, да кле про из вод њу.

Оба ве зно уби ра ње би ља ка уља ри ца про пи са но је На ред бом об ја вље-
ном у слу жбе ном ли сту бр. 133/1947.

На под руч ју Та миш-то рон тал ске жу па ни је за сно ва но је 18 са бир них 
цен та ра, пре ма ко ји ма су би ле рас по ре ђе не све за се ја не по вр ши не и све уља-
ре. Про из во ђа чи сун цо кре та и ре пи це би ли су оба ве зни да пре да ју др жа ви 
у по ступ ку оба ве зног от ку па сле де ће про пи са не ко ли чи не: ко ји су има ли 
за се ја но ис под два хек та ра да ва ли су 50% од при но са, а ко ји су има ли по 
два и ви ше хек та ра да ва ли су 70% при но са.54 

Бер ба ку ку ру за у је сен 1947. го ди не ни је под врг ну та та ко стро гом над-
зо ру, ка кав је то ком ле та био при ме њен за вре ме же тве не кам па ње слам на тих 
жи та ри ца. Се ља ци су бра ли ку ку руз без сва ког над зо ра, део при но са про да-
ва ли су на сло бод ном тр жи шту, де лом су хра ни ли до ма ће жи во ти ње, де лом 
су се и са ми хра ни ли, као за ме ном за пше ни цу ко ја им је је два пре о ста ла 
по сле пре да је оба ве зног от ку па.

Го ди не 1947. ку ку руз је ве о ма до бро ро дио, осо би то у за пад ним жу па-
ни ја ма. На сед ни ци сре ских на чел ни ка, одр жа ној у се ди шту Та миш-то рон-
тал ске жу па ни је, рас пра вља но је и ка ко ће се уби ра ти оба ве зне кво те ку ку ру за. 
С об зи ром на ван ред но до бар род, Ми ни стар ство ин ду стри је и тр го ви не, на 
чи јем је че лу био Ге ор ге Ге ор ги ју Деж [Ghe org he Ghe or ghiu Dej], пр ви се кре-
тар Цен трал но га ко ми те та Ру мун ске ко му ни стич ке пар ти је, на ре ди ло је да 
се из Та миш-то рон тал ске жу па ни је оба ве зним от ку пом пре у зме са мо 5200 
од све га 25.000 ва го на убра ног ку ку ру за. Има ло се у ви ду да се на под руч ју 
жу па ни је га је мно ге до ма ће жи во ти ње и жи ви на, те да је и за њи хо ву ис хра-
ну по тре бан ку ку руз. Са ста вљен је план оба ве зног от ку па по сре зо ви ма, 
ме сти ма и по сва ком до ма ћин ству, за ви сно од по вр ши не на ко јој је ку ку руз 
га јен. Пре у зе та је оба ве за да се ку ку руз од мах ис пла ти.55 

Уби ра ње кво те ку ку ру за би ло је не оправ да но од ла га но, па су и због то га 
на ста ли про бле ми. Ко ли чи на ку ку ру за по до ма ћин стви ма ума њи ла се про-
да јом, по тро шњом, ис пла том по ре за, па и ку по ва њем ала та и оде ла, јер је 

53 ТЖСНА, фонд Жу па ниј ски ко ми тет Ру мун ске ко му ни стич ке пар ти је Та миш-то рон тал, 
фа сци кла бр. 24/1947, лист 25.
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ра зна ро ба пот па да ла под та ко зва ни је дин стве ни фонд [„fond unic“], од но-
сно пла ћа ла се де ли мич но или у це ли ни по љо при вред ним про из во ди ма. Тек 
је 30. но вем бра у се ди шту Та миш-то рон тал ске пре фек ту ре одр жа на сед ни ца, 
ко јој је пред се да вао др Ти тус Јо не ску, а рас пра вља но је о уби ра њу оба ве зног 
от ку па ку ку ру за по сре зо ви ма и ме сти ма. Усво је на је од лу ка да се уби ра ње 
убр за, а ку ку руз да бу де што пре ода слат у из воз, јер су се у за ме ну до би ја-
ле ма ши не, алат, при бор, си ро ви не, све што је др жа ви по треб но за ре кон-
струк ци ју. 

При вре ме на ко ми си ја је опу но мо ћи ла ор га не Пре фек ту ре Та миш-то-
рон тал ске жу па ни је да свим сред стви ма спро ве ду и окон ча ју уби ра ње ку-
ку ру за.56 

Уби ра ње оба ве зне кво те ку ку ру за по сле два ме се ца од бе р бе про у зро-
ко ва ло је ве ли ке те шко ће и не за до вољ ства по се ли ма, а до пун ски им је кво та 
из ра чу на та на це лу за се ја ну по вр ши ну, не са мо на ко ли чи ну за се ја ну ку ку-
ру зом. На ста ли дру штве ни не ми ри при мо ра ли су Жу па ниј ску ор га ни за ци ју 
Ру мун ске ко му ни стич ке пар ти је да упу ти у сва ме ста де ле га те, од но сно да 
ис пи та раз ло ге не за до вољ ста ва и да от кри је оне ко ји су зло у по тре би ли от куп 
и оне ко ји су га са бо ти ра ли. 

Из њи хо вих из ве шта ја мо гли су се из дво ји ти узро ци не за до вољ ста ва и 
за кљу чи ти да су ве ћи ном би ли оправ да ни.

У се лу Хр ња ко ви [Her ne a co va] це ло куп ни при нос ку ку ру за био је 15 ва-
го на, а По љо при вред на ко мо ра им је про пи са ла као оба ве зну кво ту 10 ва го-
на, и то за то што је ме сни бе ле жник при ја вио це ло куп ну по вр ши ну на ко јој 
су га је не жи та ри це, не са мо по вр ши ну за се ја ну ку ку ру зом. Из гле да да је та 
ома шка про ма кла у мно гим се ли ма, би ло не ха том, би ло као пре те ра на ода-
ност ло кал них вла сти. 

Ста нов ни штво се ла Пу сти ни ша [Pu sti niş] оба ве за но је на пре да ју 56 
ва го на ку ку ру за, што је не за ми сли ва ко ли чи на у од но су на по вр ши ну за се-
ја ну ку ку ру зом и на ква ли тет зе мљи шта.57 

Се ља ци из Че не ја [Ce ne i] су се жа ли ли да им је на чел ник Жом бољ ског 
сре за на мет нуо кво ту ку ку ру за ко ју не мо гу да ти.58 У Бу ков цу [Bucovăţ] су 
не ке по ро ди це би ле при ну ђе не да пре да ју као оба ве зну кво ту ко ли чи ну ве ћу 
од убра ног при но са ку ку ру за. За при мер је се љак ко ји је га јио 5 ха ку ку ру за 
и про из вео 7500 кг, а про пи са но му је да као оба ве зни от куп пре да 10.000 кг, 
и то са мо за то што му је уме сто оних 5 ха ура чу нат цео зе мљи шни по сед од 
25 ха. Слич но се до го ди ло у Фен ла ку [Fel nac], До њем Бен че ку [Ben ci e cu de 
Jos] и Но вој Мо шни ци [Moşniţa Nouă].59 У Бре стов цу [Brestovăţ] се ља ци су се 
жа ли ли на до пун ске на мет ну те кво те, осо би то што је зе мљи ште Ли пов ске 
ви со рав ни сла бо про из вод но. У Ул бе чу [Pe ciu No u] про из во ђа чи ку ку ру за 
су се жа ли ли на не ре ал но на мет ну ту оба ве зну кво ту од 46 ва го на.60 Се ља ци 
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из Ви зме [Vi zma] и Ки зди је [Coşari i], опет са Ли пов ске ви со рав ни, би ли су 
при мо ра ни да ку пу ју ку ку руз из дру гих се ла да би мо гли по кри ти оба ве зни 
от куп.61 Жи те љи ме ста Ма на сти ра [Mănăstire] (у око ли ни Де те) би ли су с 
пра вом огор че ни, јер се од њих зах те ва ла пре да ја 3 ва го на до пун ске кво те 
пре ко већ ре дов но пре да те. 

Из до ку ме на та ко ји су са чу ва ни у ар хив ским фон до ви ма не мо же се 
од го нет ну ти по ко јим су кри те ри ју ми ма не ка се ла оп те ре ће на ви ше а не ка 
ма ње, не за ви сно од ве ли чи не за се ја не по вр ши не и ви си не при но са. Фи ри те аз 
[Fi ri te az] је ма ле но брд ско се ло, а тре ба ло је да из да 45 ва го на ку ку ру за. Се-
ља ци су мо ра ли да ку пу ју ку ку руз на сло бод ном тр жи шту, тр пе ћи гу би так, 
јер је це на би ла не ко ли ко пу та ве ћа од от куп не. Раз ли ку су по кри ва ли про-
да јом те гле ће мар ве, ала та, пред ме та из до ма ћин ста ва.62 

Жи те љи се ла Мо но што ра [Mănăştur] би ли су оп те ре ће ни пре да јом 27 
ва го на ку ку ру за, иа ко је њи хо во се ло ма ло, с ма ло број ним ста нов ни штвом, с 
ма лом по вр ши ном об ра ди вог зе мљи шта у по ре ђе њу са окол ним ме сти ма, ко-
ји ма су про пи са не ма ње от куп не кво те.63 Жи те љи Бан ло ка [Ban loc] су се жа-
ли ли да су сав при нос пре да ли по от куп ној це ни, па им ни је оста ло ни за 
„плат но и опан ке“. И у Ка ла чи [Călacea] је пре да то у оба ве зни от куп 18 ва го на 
ку ку ру за, а по том су им ис ка ли до пун ску кво ту, а они ни су има ли ни ре зер ве 
ку ку ру за, ни нов ца да га до ку пе са сло бод ног тр жи шта. Се ља ни Хи си ја ша 
[Hi siaş] под не ли су ту жбу ме сној вла сти, на во де ћи да не мо гу, да не ма ју от куд 
да да ју ку ку руз у от куп, и са мо про да јом мар ве мо гли би да до ђу до нов ца 
за ку по ви ну ку ку ру за ка ко би из вр ши ли оба ве зу пре ма др жа ви.64 

Слич ни слу ча је ви за бе ле же ни су у ско ро свим ба нат ским се ли ма то ком 
де цем бра 1947. го ди не.

У из ве шта ју под не том Цен трал ном ко ми те ту Ру мун ске ко му ни стич ке 
пар ти је 1. де цем бра 1947. го ди не Жу па ниј ски ко ми тет пар ти је ја вљао је да су 
по стиг ну ти ус пе си у ра ду на уби ра њу оба ве зног от ку па жи та ри ца, по вр ћа, 
би ља ка уља ри ца, те про из во да од до ма ћих жи во ти ња и пти ца, што је све 
по треб но за обез бе ђе ње ис хра не град ског ста нов ни штва, као и за из воз. Фе-
де ра ци ја „Ба на тул“ об је ди ња ва ла је 306 за дру гар ских је ди ни ца ши ром Та-
миш-то рон тал ске жу па ни је, што је прак тич но зна чи ло да је у сва ком се лу 
би ла по јед на. Ра пор ти ра но је да је от ку пље но по сло бод ној це ни 173 ва го на 
кром пи ра, 89 ва го на лу ка, 27 ва го на па ра дај за, те по ве ће ко ли чи не ку пу са, 
гра шка, па су ља и др. Та ко ђе је от ку пље но 4.322.052 кг сун цо крет ног се ме на, 
63.300 кг пи рин ча, 204.554 кг ку ку ру за и от куп се на ста вља. Фе де ра ци ја 
„Цен тар“ от ку пљи ва ла је ма сло. Оба ве зна кво та мле ка ни је за до во ља ва ју ће 
убра на сход но пла ну, јер ни је би ло нов ца да мле ко бу де ис пла ће но. От ку-
пље но је још сви ња, жи ви не, ја ја, си ра, ву не и дру гих про из во да из се љач ких 
до ма ћин ста ва.65
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От куп по љо при вред них про из во да био је пре ко по тре бан из ви ше раз-
ло га: зе мља је пре тр пе ла ду го трај ну су шу, а би ла је под оба ве зом да пла ћа 
рат ну од ште ту Со вјет ском Са ве зу. 

Се ља ци ни су има ли ку да, па су пре да ва ли сво је про из во де, а оче ки ва ли 
су да ће до би ти у за ме ну ин ду стриј ске про из во де, јер је не до ста јао се љач ки 
алат, али и плат но, и обу ћа, и оде ћа. Но ка ко ин ду стри ја не бе ше спо соб на 
да за до во љи по тре бе, по ја ви ло се шпе ку лант ство, усле ди ле су зло у по тре бе 
од стра не вла сти, те је у се о ским сре ди на ма го ди на 1947. ис пра ће на а но ва 
до че ка на са не за до вољ ством и стра да њем. 

Кра јем де цем бра 1947. го ди не за кљу че на је исто риј ска епо ха, фи на ле 
бор бе за пре власт, ко ја је тра ја ла од 23. ав гу ста 1944. до 30. де цем бра 1947. 
го ди не. Краљ је аб ди ци рао, ус по ста вљен је нов по ли тич ки ре жим, др жав ну 
власт су пре у зе ле ле ви чар ске по ли тич ке сна ге са Ру мун ском ко му ни стич-
ком пар ти јом на че лу. Го ди на 1947. оста ла је Ба на ћа ни ма у ту жном се ћа њу, 
јер им се не ми ло срд но од у зи мао по ште ни труд, и то до те ме ре да су мно ге 
по ро ди це оста ја ле без жи вот них сред ста ва. У оча ју тра жи ли су ре ше ња да 
са чу ва ју бар део же тве ног при но са, али то ни су успе ва ли, јер су им, ко је 
буд ност ло кал них вла сти, ко је до у шни ци, осу је ћи ва ли на ме ре. Из жан да р-
ме риј ских из ве шта ја про из ла зи да се по вре ме но ме ђу се ља ци ма ја вља ла 
те жња да се из бо ре за сво ја пра ва. До то га углав ном ни је до ла зи ло, јер су 
вла сти, на пред лог жан дар ме ри је, на вре ме сми ри ва ле ста ње, убла жа ва њем 
дра стич них ме ра пр во бит но пред ви ђе них за оне ко ји не бу ду из вр ша ва ли 
све оба ве зе пре ма др жа ви.

Ко му ни стич ка про па ган да на сто ја ла је да до ка же ка ко Ру мун ска ко му-
ни стич ка пар ти ја бри не о бла го ста њу си ро ма шних се ља ка и рад ни ка из фа-
бри ка по гра до ви ма, од но сно ка ко је уби ра ње оба ве зног от ку па са мо до каз 
рад нич ко-се љач ке со ли дар но сти. Има ње тре ба од у зе ти од бо га та ша, од њих 
тре ба узи ма ти ве ће оба ве зне кво те жи та ри ца, по вр ћа, до ма ћих жи во ти ња и 
жи во тињ ских про из во да (мле ко, ву на, ја ја, пер је...); а на те ре ну, прак тич но, 
исто вре ме но су и си ро ма шни се ља ци би ли не ми ло срд но пљач ка ни и др жа ни 
у си ро ма штву, ка ко би би ли при пре мље ни за тре ну так ка да ће тре ба ти да се 
од рек ну сво га скром ног зе мљи шног по се да и по че ти да про да ју фа бри ка ма 
сво ју рад ну сна гу.

CO TE LE OBLI GA TO RII ALE PRO DU SE LOR AGRI CO LE,  
COŞMAR AL ŢĂRĂNIMII BĂNĂŢENE ÎN ANUL 1947. 

Mi o drag Ću ruš kin

Re zu mat

Sfârșitul ce lui de-al Do i lea Război Mon dial a sur prins România într-o po ziție  fo-
ar te dificilă. Pe ste te ri to riul țării au tre cut două ar ma te: cea germană și cea sovietică. 
Deși se po a te afir ma te o re tic că am be le au tra ver sat fi ind ali a te cu România, fapt este că 
ori ce armată străină pre su pu ne pagubă: întreține rea ei, mo bi li za re, rec hi ziții, ex pu ne re 
la bom bar da men te, etc. Ca ne ca zul să fie mai ma re, la încheierea păcii Re ga tul României 
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a fost con dam nat să plătească și da u ne de război Uni u nii So vi e ti ce. In du stria era într-un 
pro ces in ci pi ent de re ve ni re și nu era capabilă să apro vi zi o ne ze po pu lația  cu pro du se le de 
bază: ha i ne, țesături, unel te agri co le. În plus, datorită se ce tei și a di ver se lor calamități 
na tu ra le, cul tu ri le de ce re a le au eșuat, iar în părțile esti ce s-a in sta lat fo a mea. Dat fi ind 
fap tul că zo na de vest nu fu se se atinsă în așa ma re măsură de secetă, a fost introdusă 
pre da rea obli ga to rie a pro du se lor, așa-zi se le co te, prin ca re producătorii erau obli gați să 
vândă sta tu lui apro a pe întreaga lor recoltă, la un preț de ri zo riu. Pe plan po li tic se de ru la 
o luptă acerbă pen tru su pre mație  între di ver se par ti de, ca re s-a încheiat cu vic to ria par ti-
de lor de stânga, con du se de Par ti dul Co mu nist Român. În luc ra re sunt pre zen ta te de ta lii 
le ga te de si tuația  țărănimii bănățene în con tex tul eco no mic și po li tic alam bi cat, do mi nat 
de abu zu ri, în tim pul anu lui 1947. 

THE MAN DA TORY QU O TA OF AGRI CUL TU RAL PRO DUCTS,  
A NIGHT MA RE OF THE BA NAT PE A SANTS IN THE YEAR 1947 

Mi o drag Ću ruš kin

Sum mary 

The end of the Se cond World War fo und Ro ma nia in a dif fi cult po si tion. Its ter ri-
tory was cros sed by two ar mi es: the Ger man and the So vi et. Alt ho ugh in the ory both 
ar mied ha ve cros sed as al li es with Ro ma nia, the fact is that any fo re ign army im pli es 
da ma ge: its su sta i ning, the mo bi li za tion, the re qu i si ti ons, the ex po su re to bom bard-
ments, etc. Upon the in sta u ra tion of pe a ce, Ro ma nia was ad di ti o nally con dem ned to pay 
war re pa ra ti ons to the So vi et Union. The in du stry was ba rely re co ve ring and was una ble 
to pro perly pro vi sion the po pu la tion with ba sic pro ducts: clot hes, fa brics, agri cul tu ral 
to ols. Furt her mo re, due to dro ught and ot her na tu ral di sa sters, the ce real crops ha ve been 
se ri o usly af fec ted, so that in the ea stern parts of the co un try fa mi ne stro ke. As the we-
stern parts we re less af fec ted by dro ught, the man da tory ac qu i si ti on, or the so-cal led 
qu o ta was in tro du ces, which me ant that the pro du cers we re for ced to sell most of the ir 
pro ducts to the sta te at a ri di cu lo usly low pri ce. At po li ti cal le vel, the re was a se ri os fight 
for po wer bet we en dif fe rent par ti es, which cul mi na ted in the vic tory of the left-wing 
par ti es, led by the Ro ma nian Com mu nist Party. In the ar tic le dif fe rent de ta ils re gar ding 
the si tu a tion of the Ba nat pe a sants are pre sen ted, in the con text of a com pli ca ted eco no-
mi cal and po li ti cal si tu a tion, full of abu ses, du ring the year 1947.
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С т е в а н  Б у г а р с к и

О СРП СКИМ СЕ О СКИМ ЧИ ТА О НИ ЦА МА 
НА СА ДА ЊОЈ ТЕ РИ ТО РИ ЈИ РУ МУ НИ ЈЕ

СА ЖЕ ТАК: Ме ђу Ср би ма са да на шње те ри то ри је Ру му ни је чи та о ни цу су 
нај пре ор га ни зо ва ли шко ло ва ни љу ди у Те ми шва ру, а тек под крај XIX ве ка, као 
од јек, осни ва не су чи та о ни це и по се ли ма са срп ским ста нов ни штвом. У на пи су 
је дат нај пре оп шти по глед на осни ва ње и рад се о ских чи та о ни ца, а за тим, као 
илу стра ци ја, пре глед зна чај ни јих чи та о ни ца у ра зним ме сти ма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ср би у Ру му ни ји, срп ске чи та о ни це, чи та о ни це као прав на 
ли ца.

О дру же њу на ших љу ди са се ла с књи гом све до че нам по жу те ле стра-
ни це то мо ва на ко ји ма се, уз раз не упи се о вре мен ским при ли ка ма, о усе ви-
ма, о ску по ћи, о ра то ви ма итд., по не кад на ђе и ова кав за пис: „Ову је књи гу 
про чи тао... [име] у… [место] ... го ди не...“ или: „Ова књи га је сво ји на... [име], 
жи те ља ме ста... [назив]“. У ста ри је вре ме би ло их је ма ње, у но ви је ви ше; 
ипак, зна чај но је да су не ки од тих за пи са да ти ра ни у XIX век.

Књи ге су кру жи ле и чи та ле се по ку ћа ма обич но у зим ске ду ге ве че ри.
Чи та о ни це пак на ста ја ле су углав ном по узо ру на град ске сре ди не, на 

Те ми швар, где их је би ло од по чет ка XIX ве ка. За раз ли ку од гра до ва, где је 
би ло шко ло ва них љу ди, на се лу су на ста ја ле до бро на мер но шћу и за не се но-
шћу про му ћур них се ља ка. Ипак су то би ла ор га ни зо ва на дру штва, под ло жна 
за кон ским огра ни че њи ма, увек под буд ним оком др жав них над зор них ор га на. 
Због то га су чи та о ни ча ри има ли оба ве зу да усва ја ју ста ту те и пра вил ни ке, да 
пи шу мол бе и при ла жу до ку мен те, и то не на срп ском, не го на др жав ном је-
зи ку, те шко се сна ла зе ћи (уко ли ко су се уоп ште сна ла зи ли) у сло же ном ван-
пар нич ном по ступ ку. Иа ко су се се ла угле да ла јед но на дру го, по зајм љи ва ла 
и пре пи си ва ла тек сто ве пра вил ни ка, ре дов но се мо ра ло при бе га ва ти услу-
га ма шко ло ва них ме шта на: све ште ни ка, учи те ља, чи нов ни ка и слич но.

До пун ске те шко ће ис кр сле су на кон по вла че ња гра ни ца на ци о нал них 
др жа ва на тлу бив ше Ау стро у гар ске по сле Ве ли ко га ра та, јер су чи та о ни це 
ко је су већ би ле озва ни че не и има ле ста тус прав ног ли ца по ау стро у гар ском 
за ко но дав ству, би ле оба ве зне да по но ве по сту пак при зна ва ња по ру мун-
ском за ко но дав ству. То је би ло про пи са но ру мун ским за ко ном бр. 21/1924, 
об ја вље ним кра љев ским де кре том бр. 452 у слу жбе ном гла си лу Mo ni to rul 
Ofi cial бр. 27. од 6. фе бру а ра 1924. По но во је тре ба ло са ста вља ти до ку мен-
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та ци ју, пре во ди ти ста ри је до ку мен те на ру мун ски је зик, са зи ва ти осни вач ке 
скуп шти не и по де ша ва ти пред мет пре ма но вом за ко но дав ству, а то је тра ја ло 
го ди на ма. То је глав ни раз лог што су мно ге чи та о ни це де ло ва ле не зва нич но, 
ефе мер но, с пре ки ди ма.

Пр ва срп ска се о ска чи та о ни ца по ме ну та је у Ча ко ву 1868. го ди не. Осни-
ва ње чи та о ни ца на мно жи ло се у окви ру Срп ских зе мљо рад нич ких за дру га 
по чет ком ХХ ве ка, а бу ја ло је у ме ђу рат ном пе ри о ду.

За ни мљи ва су мно га за јед нич ка пред ви ђа ња чи та о нич ких ста ту та. У 
на зи ви ма обич но се ис ти ца ло да је у пи та њу срп ска, а че сто и да је у пи та њу 
ра тар ска чи та о ни ца. Као циљ удру жи ва ња на во ђе но је ор га ни зо ва ње са ста-
ја ли шта пре ма зах те ви ма и по тре ба ма ме шта на, да би чи та њем но ви на и 
књи га са при вред ном и по уч ном те ма ти ком до пу ни ли еко ном ско обра зо ва ње, 
али и оба вља ње иних де лат но сти: осни ва ње хо ро ва, кул тур но –у мет нич ких 
фор ма ци ја, одр жа ва ње при ред би, па и спорт ских утак ми ца. 

За чи та о ни цу се под ра зу ме ва ло да има сво је се ди ште. Иа ко је пр во-
бит но се ди ште тра же но из ван бир то ва и при вре ме но би ва ло по шко ла ма, 
нај ви ше чи та о ни ца је до кра ја нај че шће сме шта но уз го сти о ни це, ка фа не, 
бир то ве, где им је усту па на за себ на про сто ри ја у ко јој се ни је то чи ло пи ће; 
да ка ко, мо гли су пи ти у су сед ним про сто ри ја ма и вра ћа ти се у чи та о нич ку.

У се ди шта су се чла но ви обич но ску пља ли рад ним да ном зи ми у ве-
чер ње са те, а ина че углав ном не де љом и пра зни ци ма. Ту су обич но чи та не 
но ви не. Оку пља ња у се ди шту ко ри шће на су и за дру же ње, за при ја тељ ски 
раз го вор, за, ка ко се го во ри ло, де ба ти са ње, па и за ра зо нод не игре: до ми но, 
мли не, не љу ти се, чо ве че, по не где и би ли јар. Књи ге су нај че шће по зајм љи-
ва не за чи та ње по ку ћа ма. У се ди шта су има ли при ступ са мо чла но ви. Ипак, 
сва ки члан је мо гао на од ре ђе но вре ме (обич но не ко ли ко да на) до ве сти са 
со бом и го ста, ме шта ни на или стран ца. 

Од опре ме обич но се имао у ви ду бар је дан астал, не ко ли ко сто ли ца или 
клу па, ор ман за књи ге, др жа чи за чи та ње и ли ста ње но ви на, ре ђе сеф за но-
вац, ре дов но пе тро леј ка за ра све ту. За ни мљи во, иа ко су сву где на се лу чи-
та о ни це нај ви ше по се ћи ва не то ком зи ме, ни ти је пред ви ђа на пећ за за гре-
ва ње, ни ти огрев; ве ро ват но се то под ра зу ме ва ло у скло пу се ди шта.

Пред ви ђа на је на бав ка и ку по ви на књи га, те прет пла та на но ви не и 
ча со пи се; углав ном је прет пла та ишла на штам пу из Ср би је, а по оба ве зи је 
узи ман и по је дан или по два на сло ва на др жав ном је зи ку.

За по кри ва ње тро шко ва са ку пља ни су при хо ди од упи сни не, чла на ри-
не, до бро вољ них при ло га, од при ред би, за ве шта ња, так си за по зајм љи ва ње 
књи га, ка зни за не вра ћа ње на вре ме по зајм ље них књи га итд.

Члан ство је обич но раз вр ста ва но на: чла но ве –о сни ва че (са свим пра-
ви ма ре дов них чла но ва), ре дов не чла но ве, пот по ма жу ће чла но ве (ко ји су 
ма те ри јал но по ма га ли рад чи та о ни це а ни су уче ство ва ли у ње ном во ђе њу) 
и по ча сне чла но ве. Члан ство се сти ца ло на лич ни зах тев снаб де вен пре по-
ру ка ма ста ри јих чла но ва. При ма ње у члан ство би ло је у над ле жно сти Управ-
ног од бо ра, у ко јем су увек би ва ли пред сед ник, пот пред сед ник, пе ро во ђа, 
бла гај ник и књи жни чар. При при је му раз ма тра ло се дру штве но и мо рал но 
по на ша ње под но си о ца зах те ва. Учла њи ва ни су, с рет ким из у зе ци ма, му-



шкар ци, али и же не су мо гле по зајм љи ва ти књи ге на чи та ње. Сви ча сни ци 
су би ра ни на од ре ђе но вре ме из ре до ва ре дов них чла но ва, зва ње им је би ло 
по ча сно, а од го ва ра ли су пред скуп шти ном. 

Пе ро во ђа је са ста вљао књи гу члан ства с ја сном на зна ком ка ко је ко 
сту пио у члан ство, ко га је пре по ру чио и ко јој гру пи чла но ва при па да.

По себ на бри га љу ди ко ји су осми шља ли чи та о ни це би ла је да пред ви-
де ка да се дру штво мо же рас пу сти ти и шта у том слу ча ју би ва са имо ви ном. 
Рас пу шта ње је обич но оста вља но за не ми ли слу чај не стан ка члан ства или 
опа сног ума ње ња бро ја чла но ва, од но сно за слу чај ви ше си ле. Др жав на 
власт је по не кад зах те ва ла да се пред ви ди и рас пу шта ње ка да рад чи та о ни-
це бу де зва нич но за бра њен. У свим слу ча је ви ма имо ви на је оста вља на на 
чу ва ње срп ским уста но ва ма, нај че шће цр кве ним оп шти на ма, с тим да бу де 
пре да та не ком но вом дру штву ко је се бу де осни ва ло са слич ним ци ље ви ма. 

С об зи ром на то да ни је би ло за по сле них ко ји би стал но де жу ра ли у 
се ди шту, те с об зи ром нс то да су чи та о ци би ли за у зе ти пољ ским ра до ви ма, 
се о ске чи та о ни це ни су де ло ва ле сва ко днев но по про пи са ном про гра му, не го 
од слу ча ја до слу ча ја, за ви сно од го ди шњег до ба, пољ ских ра до ва, вре мен-
ских при ли ка, не рад них да на и слич но.

Обич но је сва ка чи та о ни ца из а би ра ла се би све ти те ља по кро ви те ља 
или не ки цр кве ни пра зник, па је то га да на при ре ђи ва но дру штве но сла вље, 
уз тра ди ци о нал но ко љи во, ре за ње ко ла ча, по ме не упо ко је ним чла но ви ма, 
све ча не го во ре итд.

За све на ше се о ске чи та о ни це мо же се ус твр ди ти да су под ра зним ви-
до ви ма ис тра ја ле до кра ја Дру го га свет ског ра та. У но во на ста лим дру штве-
ним усло ви ма на њих се гле да ло ско ро пре зри во, као на пре ва зи ђе не об ли ке 
кул тур ног де ло ва ња. Но ви об ли ци ор га ни зо ва ња, под ви дом да ће их укло-
пи ти у по сле рат не то ко ве, пре у зе ли су им и уско ро упро па сти ли ин вен та ре. 
Та да су пре у зе ти и ар хив ски фон до ви, ко је је у јед ном или дру гом ви ду 
има ла сва ка чи та о ни ца: књи га о члан ству, за пи снич ка књи га, спи сак о из-
да ва њи ма књи га на чи та ње, бла гај нич ки днев ник, до пи си и оста ло; све је то 
та во ри ло не за шти ће но у ко је ка квим фи о ка ма и до кра ја раз ба ца но, због че га 
се и чи та о нич ки по крет мо же с му ком и са мо де ли мич но пра ти ти. 

У на став ку је при каз не ко ли ко се о ских чи та о ни ца пре ма при мар ним 
до ку мен ти ма са чу ва ним у др жав ном ар хи ву и пре ма по сто је ћој ли те ра ту ри. 

Бе ло бре шка. На не ким ста ри јим из да њи ма књи га (из 1925) ко ја сам 
ан ти квар но до ба вио на ла зи се пе чат са сле де ћим тек стом у два во до рав на 
ре да: СРП СКА РАТ. ЧИ ТА О НИ ЦА / У БЕ ЛО БРЕ ШКИ. То је не сум њив до-
каз по сто ја ња се о ске чи та о ни це. Де та љи о ње ном осни ва њу и ра ду ни су 
по зна ти.

Вар јаш.1 Срп ска чи та о ни ца у Вар ја шу, та ко и на зва на, осно ва на је 1904. 
го ди не. Осни ва чи су би ли све ште ник Алек сан дар Гру јић и ме шта нин Јо ван 

1 О срп ским чи та о ни ца ма у Вар ја шу уоп ште: Арон Ро сић, „Вар јаш“, у: Из се ла у се ло, Бу-
ку решт 1985, 56–57.
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Жу пун ски. Чи та о ни ца је има ла се ди ште у згра ди го сти о ни це Ди ми три ја 
Пе ји ћа, по чев од осни ва ња па све до уки да ња 1946. го ди не. До сти гла је да 
има 56 чла но ва. Пред сед ни ци су би ли: Ми ша Лу кин (1904–1906) и Ду шан 
Лу кин (1906–1946). Има ла је око 400 књи га и би ла прет пла ће на на но ви не 
и ча со пи се: По ли ти ка, Вре ме, Прав да (бе о град ска), Uni ver sul, Бран ко во ко ло, 
Те ми швар ски ве сник, Прав да (те ми швар ска).

У ме сту је по сто ја ла још јед на срп ска чи та о ни ца, ко ја ни је има ла по се бан 
на зив. Њу је 1925. го ди не осно ва ла ру мун ска На ци о нал на се љач ка пар ти ја. 
Има ла је 34 чла на. Се ди ште чи та о ни це би ло је у ку ћа ма Сре де Ра ди ћа до 
1926, Јул ке Те о до ро вић 1926–1934. и Јо це Ла зи на од 1935. до уки да ња 1945. 
го ди не. Пред сед ни ци су би ли Ма рин ко Мој сић (1925–1927), Ра да Ре мин 
(1927–1931), Ште ва Мој сић (1931–1938) и Сте фа Ма те је вић (1938–1945). На-
рав но, би ла је по ли тич ки усме ре на на при до би ја ње Ср ба гла са ча. Има ла је 
око 200 књи га и би ла прет пла ће на на оно вре ме не ча со пи се и но ви не. 

Чи та о ни ца Срп ска ка си на осно ва на је 1928. го ди не.2 Ме сне но ви не су 
пи са ле: „Срп ска Ка си на у Вар ја шу. Три бу нал у Те ми шва ру под бро јем 3.080. 
од 1928. одо брио је пра ви ла гор њем на сло ву, да мо же вр ши ти сво ју кул тур ну 
ми си ју ме ђу сво је чла но ве. За слу ге за осни ва ње ове Ка си не но се...“3 Сле де 
име на. Се ди ште је Ка си на има ла у го сти о ни ци До бро ми ра Ла зи на од 1928. 
до 1934. и у го сти о ни ци Ми ло ша Ро си ћа од 1934. до уки да ња 1946. го ди не. 
Пред сед ни ци су би ли Жив ко Ма рин (1928–1938) и Ја ша Пе јић (1938–1946). 
Има ла је око 500 књи га и би ла прет пла ће на на но ви не и ча со пи се: По ли ти ка, 
Вре ме, Прав да (бе о град ска), Uni ver sul, Бран ко во ко ло, Јеж, Оши ша ни јеж, 
Те ми швар ски ве сник, Прав да (те ми швар ска).

Срп ску за на тлиј ску чи та о ни цу осно ва ли су 21. ма ја 1936. го ди не ме сни 
Ср би-за на тли је. Се ди ште чи та о ни це би ло је у го сти о ни ца ма: код Вељ ка 
Шол мо ша на (1936), код Жи ве Ер де ља на (1937–1939), код Ми ла на Ма рин ко-
ви ћа (1940–1941) и код То ше Ро си ћа (1941). То ком Дру го га свет ског ра та ни је 
де ло ва ла. По ку шај да об но ви рад по сле 1945. го ди не у го сти о ни ци Ма рин ка 
Ер де ља на ни је уро дио пло дом. Пред сед ни ци су би ли: Ми ли вој Ми лин 
(1936–1938), Иван Мун ћан (1938–1939), Ко ста Ер де љан (1940–1941) и Бо ра 
Осто јин (1946). Има ла је око 400 књи га, а три де се так чла но ва.

Ве ли ки Се ми клуш.4 Ср би у Се ми клу шу под крај XIX ве ка би ли су 
озбиљ но по го ђе ни тр за ви ца ма иза зва ним раз два ја њем пра во слав не цр кве не 
оп шти не по на ци о нал ном на че лу, као по сле ди ца је рар хиј ске по де ле у Кар ло-
вач кој ми тро по ли ји. Ка да је по сту пак раз два ја ња окон чан, на срп ској па ро-
хи ји је остао све ште ник Пе тар Агри ма; он се на ме рио да осну је чи та о ни цу. 
Осни вач ки скуп одр жан је 24. ја ну а ра 1893. го ди не са 35 при сут них. Из ја-
снив ши се за осни ва ње Срп ске чи та о ни це, уче сни ци су усво ји ли Пра ви ла и 
Ку ћев ни ред. За пред сед ни ка је иза бран све ште ник Пе тар Агри ма.

2 Ову вар ја шку чи та о ни цу по ми ње Сло бо дан Ко стић 1930. у: Срп ска цр ква и шко ла у Ру-
му ни ји 1930. го ди не, Те ми швар 1931, 95.

3 Не дељ не но во сти, I 1930, бр. 9 / 07. 3. 1930, 3.
4 О срп ским чи та о ни ца ма у Ве ли ком Се ми клу шу уоп ште: Љу бо мир Сте па нов, Ср би у Ве-

ли ком Се ми клу шу, Те ми швар 2015, 183–188, 208–211.
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Про пи са ним пу тем до ку мен та ци ја је упу ће на Ми ни ста р ству уну тра-
шњих по сло ва на одо бре ње и оно је усле ди ло 20. апри ла 1893. го ди не. Чи-
та о ни ца је све ча но отво ре на 23. апри ла 1893. у дво ра ни Жен ске шко ле. Због 
не сла га ња око се ди шта (мно ги су же ле ли да чи та о ни ца бу де у јед ној од 
ка фа на) и због ра зних за ђе ви ца Срп ска чи та о ни ца је ра ди ла са мо до Но ве 
го ди не 1894.

По сле ви ше го ди шњег мр тви ла, рад Чи та о ни це је об но вљен 1905. под 
пред сед ни штвом др Вла ди ми ра Стој ши ћа; се ди ште је при вре ме но сме ште-
но у бир ту Шан до ра Бо жи ног; по чев од 7. ја ну а ра 1908, Срп ска чи та о ни ца 
је из ме ште на од Јо ва на Фар ке, где је та ко ђе би ла при вре ме но, у го сти о ни цу 
Јо це Мар ти но ви ћа Ста ри јег, с тим да он усту па за чи та ње ста кле ну со бу го-
сти о ни це. То га да на је одр жа на скуп шти на и иза бра на но ва упра ва; за пред-
сед ни ка је иза бран Ар ка ди је Јан ко вић, чи змар.

Чи та о ни ца је би ла прет пла ће на на сле де ће ли сто ве: Бра ник, За ста ва, 
Срп ски глас, Тр го вач ке но ви не, Врач и ме сни лист Felső Torontál.

Под ру мун ским за ко но дав ством Срп ска чи та о ни ца из Ве ли ког Се ми-
клу ша је об но ви ла по сту пак за прав но при зна ва ње.5 На ску пу одр жа ном 25. 
ју ла 1925. по твр ђен је по сто је ћи ста тут са за те че ним ру ко вод ством; пред сед-
ник је био Ми лан Пу тић. Зах тев о по твр ђи ва њу прав ног ста ту са под не ли су 
Те ми швар ском су ду. Суд је вра тио до ку мен та ци ју с пре по ру ком да се из ме ни 
на зив дру штва у Срп ска чи та о ни ца у Ве ли ком Се ми клу шу и да се по но во 
одр жи осни вач ка скуп шти на. Већ 7. мар та 1926. го ди не одр жан је нов осни-
вач ки са ста нак. При сут ни су по твр ди ли Ста тут, иза бра ли ру ко вод ство и 
про сле ди ли до ку мен те Су ду и Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва. Суд је 
по но во вра тио до ку мен те пи смом бр. 23.191/1928. с пре по ру ком да се у 
Ста ту ту из ме ни ре до след на зи ва дру штва, од но сно да се пр во на ве де ру-
мун ски на зив, а за тим срп ски. На сед ни ци ру ко вод ства 16. апри ла 1928. 
го ди не усво је на је и та из ме на. Но ви зах тев су ду под нет је тек 25. фе бру а ра 
1929, а ре ги стро ван је под бро јем 1659 / 7. мар та 1929. Суд је на ло жио да се 
по пу ни до ку мен та ци ја са још три при мер ка овла шће ног пре во да осни вач-
ког ак та, што је хит но учи ње но. Суд је про сле дио пред мет Ми ни стар ству 
уну тра шњих по сло ва. До пи сом бр. 7.022 / А / 12. ав гу ста 1929. Ми ни ста р ство 
је оба ве сти ло Суд да се Срп ској чи та о ни ци у Ве ли ком Се ми клу шу мо же 
до де ли ти ста тус прав ног ли ца. Про шло је још ско ро го ди ну да на док је Суд 
до нео од го ва ра ју ћу пре су ду под бр. 1.658 / 20. ју на 1930. Упис је оба вљен под 
бр. 239/1931. Оста ло је још да се у зва нич ном ли сту и у ло кал ним но ви на ма 
об ја ви ре ше ње Су да са из во ди ма из Ста ту та. Ме ђу тим, ту се ка сни ло, чи-
та о ни ца је тек 31. мар та 1933. го ди не оба ве сти ла да је пу бли ко ва ње из вр ше но 
у Mo ni to rul Ofi cial бр. 64 / 17. 3. 1933, у те ми шва р ским но ви на ма Ve stul бр. 
744 / 22. 2. 1933. и у ло кал ном ли сту Torontáler Ze i tung. 

За у зи ма њем пред сед ни ка Алек сан дра Бу га ри на, Срп ска чи та о ни ца у 
Ве ли ком Се ми клу шу обе ле жи ла је при год ном све ча но шћу сво ју 40. го ди шњи-

5 Та ми шка жу па ниј ска слу жба На ци о нал но га ар хи ва Ру му ни је, Фонд Прав на ли ца, пред-
мет бр. 1659/1929.
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цу 17. фе бру а ра 1934. го ди не.6 Овом при ли ком од лу че но је да кр сно име чи-
та о ни це бу де Ви дов дан. 

Да ље се тој чи та о ни ци гу би траг.
Ме ђу тим, 6. мар та 1932. го ди не одр жан је осни вач ки скуп 20 ме шта на 

зе мљо рад ни ка, на ко јем је осно ва но Срп ско гра ђан ско ра тар ско дру штво, 
ко је је по том пре и ме но ва но у Срп ску ра тар ску чи та о ни цу.7 Одо брен је ста-
тут и иза бра но ру ко вод ство; пред сед ник је био Јо ца Бо жин. Уста но вље не су 
упи сни на и го ди шња чла на ри на.

Мол бу за при зна ва ње ста ту са прав ног ли ца са пра те ћом до ку мен та ци јом 
под не ли су Пр вом оде ље њу Та миш-то рон тал ског су да, где је ре ги стро ва на 
под бр. 6.480 / 12. 5. 1932, зах те ва ју ћи исто вре ме но до зво лу за при вре ме но 
функ ци о ни са ње. До зво лу за при вре ме но функ ци о ни са ње Суд им је из дао 
од мах под бр. 18.080/32, а пред мет је упу тио Ми ни стар ству по љо при вре де 
и до ба ра под бр. 641 / 24. 5. 1932. Ми ни стар ство је пре по ру чи ло да се зах тев 
одо бри под усло вом да се из ри чи то од у ста не од за ба ве ка р та њем, та бли ћи ма 
и слич ним игра ма. По што је то усво је но на скуп шти ни 12. сеп тем бра 1932. 
го ди не, упот пу ње на до ку мен та ци ја је под не та Су ду под бр. 28.521/32. Мол ба 
је раз ма тра на на суд ској рас пра ви 29. но вем бра 1932. го ди не; ре ше њем бр. 
676/641/1932. Срп ској ра тар ској чи та о ни ци при знат је ста тус прав ног ли ца. 
Упис је оба вљен под бр. 356 / II / 21. 6. 1933.

О са мом ра ду чи та о ни це оста ло је ма ло по да та ка. Ве ро ват но је де ло-
ва ла до рат них го ди на. Ви со ка ко ми си ја за прав на ли ца, ко ја је ра ди ла на 
осно ву чл. 15 за ко на бр. 11 / 14. 01. 1944, кон ста то ва ла је За пи сни ком од 4. 
ју на 1945. да дру штво већ пет го ди на прак тич но не по сто ји. На осно ву то га, 
Од лу ком Те ми швар ског су да бр. 9 / 13. 02. 1946. Срп ска ра тар ска чи та о ни ца 
у Ве ли ком Се ми клу шу из бри са на је из Ре ги стра прав них ли ца, о че му је 
Ми ни стар ство прав де оба ве ште но до пи сом бр. 610945/1946.

Ве ли ки Сем пе тар.8 Срп ска ра тар ска чи та о ни ца у Ве ли ком Сем пе тру 
осно ва на је 1926. го ди не. Чла но ва-осни ва ча би ло је 14, али се на ред них го-
ди на број чла но ва по ве ћао на осам де се так. Се ди ште чи та о ни це би ло је нај-
пре при вре ме но у не кој ку ћи; по сле две го ди не пре ме ште на је у бирт Ми ла на 
Ба јин ског; нај зад је до би ла за себ ну згра ду са три про сто ри је, не ка да шње 
вла сни штво гро фа Са па ри ја. Чи та о ни ца је има ла не ко ли ко сто ти на књи га 
и би ла прет пла ће на на но ви не и ча со пи се: Се љач ки бу квар, По љо при вред-
ник, По ли ти ка, Не де ља, Те ми швар ски ве сник, Не дељ не но во сти, Оши ша ни 
јеж, а из Аме ри ке је до би ја ла Сло бод ну реч. Тро шко ви су под ми ри ва ни 
при хо дом од упи сни не и чла на ри не. Го ди не 1938. за ве де не су члан ске кар те 
са ру бри ка ма за упи си ва ње ме сеч не чла на ри не. На ђе ни су оти сци два пе ча-
та: је дан се ста вљао на ак те и до пи се (окру глог об ли ка, преч ни ка 35 мм, са 

6 Те ми шва р ски ве сник, II 1934, бр. 15 / 18. 02. 1934, 3.
7 Та ми шка жу па ниј ска слу жба На ци о нал но га ар хи ва Ру му ни је, Фонд Прав на ли ца, пред-

мет бр. 641/1932.
8 О срп ским чи та о ни ца ма у Ве ли ком Сем пе тру уоп ште: Љу бо мир Сте па нов, „Ве ли ки 

Сем пе тар“, у: Из се ла у се ло, Бу ку решт 1985, 226–227.
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тек стом уо ко ло: „Срп ска чи та о ни ца Срп. Св. Пе тар“); дру гим је ове ра ва на 
упла та чла на ри не (окру глог об ли ка, преч ни ка 25 мм и тек стом уо ко ло: „So-
ci e ta te de Lectură Sânpetru-Мare“). Пр ви пред сед ник био је Но вак Тор њан-
ски, а Ду шан Три вун ски је био ду го го ди шњи би бли о те кар и бла гај ник.

Сви су из гле ди да чи та о ни ца ни је би ла озва ни че на као прав но ли це.

Ди њаш.9 Го ди не 1908. Срп ска зе мљо рад нич ка за дру га отвoрила је скром-
ну књи жни цу, осно ва ну по кло ном Ма ти це срп ске. О овој књи жни ци има 
вр ло ма ло по да та ка. Прет по ста вља се да је ра ди ла до пред Ве ли ки рат. 

Го ди не 1913, на пред лог ре ви зо ра Срп ских зе мљо рад нич ких за дру га 
Ла зе Ни ки ћа из Пар да ња, гру па љу би те ља књи ге осно ва ла је но ву чи та о ни-
цу, ко ја је по не ла на зив Ра тар ска чи та о ни ца.10 Књи ге су опет до ба вље не из 
Ма ти це срп ске. Пр ви пред сед ник био је ме шта нин Мак са Сто ја нов, про му-
ћур ни зе мљо рад ник са основ ном школ ском спре мом. Се ди ште Чи та о ни це 
на ла зи ло се у ку ћи ко ју је оп шти на пре у зе ла ка да су ње ни по след њи вла-
сни ци оти шли у Аме ри ку. У члан ство су при ма ни са мо му шкар ци. Сва ки 
члан је до би јао уплат ну књи жи цу. Пла ћа ле су се упи сни на и чла на ри на. 
Све га је са ку пље но 365 кру на. Но вац је де ли мич но утро шен за прет пла-
те на ли сто ве и ча со пи се: Књи жев ни гла сник, На род не но ви не, Ср бо бран, 
Torontál, Бран ко во ко ло, За ста ва, Az Est. При ја вље на за чла на Ма ти це срп-
ске, Ра тар ска чи та о ни ца је до би ја ла књи ге, сва ка ко из да ња из ко лек ци ја 
Књи га Ма ти це срп ске и Књи га за на род. 

Ка да је 1914. го ди не из био Ве ли ки рат, му шкар ци су ве ћи ном мо би ли-
са ни у вој ску, а чи та о ни ца је пре ста ла с ра дом. Пре о ста ли но вац раз де љен 
је су пру га ма упи са них чла но ва. 

Вра тив ши се ку ћа ма по окон ча њу свет ско га ра та, Ди ња ша ни су сре ђи-
ва ли до ма ћин ства и об ра ђи ва ли по ља, а за тим је до шло на ред по нов но 
осни ва ње чи та о ни це, са да под на зи вом Срп ска чи та о ни ца и књи жни ца 
„Пор фи ри је Гла го њац“.11 Као осни вач ки да тум за бе ле жен је 15. но вем бар 
1922. го ди не. Би ло је 18 чла но ва-осни ва ча. За пред сед ни ка је иза бран Љуп ко 
Сто ја нов. Као књи жни чар нај ду же и нај у спе шни је је де ло вао ме сни учи тељ 
и све ште ник Ра ди вој Фен лач ки. Ре дов ни чла но ви би ли су са мо му шкар ци; 
же не су мо гле по зајм љи ва ти књи ге и чи та ти их код сво јих ку ћа.

При осни ва њу је упо тре бљен и скром ни Про свет ни фонд, ко ји је та да 
из но сио 600 ле ја, а за сно вао га је ме сни па рох Урош Јо ва но вић, од ре кав ши 
се при хо да од це ли ва ју ћег та са. Овој књи жни ци пре да те су под за себ ним 
упи сом и књи ге са чу ва не из фон до ва Срп ске зе мљо рад нич ке за дру ге и Ра-
тар ске чи та о ни це. 

Се ди ште но ве чи та о ни це би ло је у та да њој Му шкој шко ли. Осим обич-
ног ин вен та ра има ла је и ра дио-апа рат. 

9 О срп ским чи та о ни ца ма у Ди ња шу уоп ште: Све то зар Мар ков, „Ди њаш“, у: Из се ла у 
се ло, Бу ку решт 1984, 292–295.

10 По ка зи ва њу ме штан ке Ма ри не Авра мо ве, ро ђе не 1900, ко ја је са чу ва ла не ко ли ко књи-
га Ра тар ске чи та о ни це.

11 Гла сник. Цр кве ни, школ ски и дру штве ни лист, II 1922, бр. 31 / 20. 11. 1922, 255–256.
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Чи та о ни ца је би ла прет пла ће на на ли сто ве и часописe: Те ми швар ски ве-
сник, По ли ти ка, Илу стро ва ни лист, По љо при вред ни гла сник, Пче лар ство, 
Во ћар ство. 

Рад чи та о ни це пре стао је због рат них при ли ка 1941. го ди не.

Ке твељ.12 Кул тур на де лат ност у ме сту би ла је под ути ца јем па ро ха 
про те Ми ла на Ни ко ли ћа, ко ји је и про гла ша ван по ча сним пред сед ни ком 
кул тур них дру шта ва, па и чи та о ни це.

Срп ска ра тар ска чи та о ни ца за сно ва на је 1921. го ди не са 48 чла но ва-
осни ва ча и пред сед ни ком Ми ло шем Сте па но вим. Ак тив ност је от по че ла у 
та ко зва ној Ма лој шко ли, а на ста ви ла у за ку пље ној про сто ри ји бир та Фран-
чи ска Мар ти на. 

По чет ком 1926. го ди не по ра ди ло се да Ра тар ска чи та о ни ца стек не ста-
тус прав ног ли ца. О то ме је рас пра вља но на збо ру одр жа ном 10. ја ну а ра 
1926. Та да је од лу че но да се са ста ве основ на пра ви ла и под не су на одо бре-
ње над ле жним вла сти ма.

Сле де ћи збор је одр жан 28. мар та исте го ди не. На овом збо ру је усво јен 
ста тут Срп ске ра тар ске чи та о ни це и иза бран нов управ ни од бор (пред сед ник 
Ан дри ја Ми лан Ча вић). Зах тев чи та о ни це да до би је ста тус прав ног ли ца, 
снаб де вен за ко ном про пи са ним до ку мен ти ма, ре ги стр о ван је у Су ду Та-
миш-то рон тал ске жу па ни је под бр. 2.829/1927.

По сту пак је по тра јао, та ко да је тек на рас пра ви 9. ма ја 1932. го ди не 
Пр ви од сек Су да од лу ком број 927/2.829/1932. при знао Срп ској ра тар ској 
чи та о ни ци у Ке тве љу ста тус прав ног ли ца.

Број чла но ва је и ра стао и опа дао; 1940. го ди не до сти гао је мак си мум: 
87. Та да је пред сед ник био Ми лан Он чин, а 1942. го ди не Жив ко Бе лен цан. 

Љуп ко ва. На књи зи ко ју сам до ба вио од бив ше га ад ми ни стра то ра па-
ро хи је у ме сту на ла зи се пе чат окру глог об ли ка са сле де ћим тек стом: у сре-
ди ни во до рав но: „1934“; из над по лу кру жно у два ре да: „Срп ска чи та о ни ца 
/ Д. Љуп ко ва“; ис под, та ко ђе у два ре да: „Li up co va / Soc. sârbă de lectură“. То 
је не по би тан по да так да је у Љуп ко ви по сто ја ла Срп ска чи та о ни ца и да је 
осно ва на 1934. го ди не. Де та љи о ње ном осни ва њу и ра ду ни су ис тра же ни.

Наћ ва ла. Осни ва ње Срп ске чи та о ни це у Наћ ва ли за слу га је ад ми ни-
стра то ра па ро хи је је ро мо на ха Вик то ра (Љу би чи ћа). Са мо ме сец да на на кон 
ње го во га до ла ска на па ро хи ју, 4. но вем бра 1923, одр жан је скуп на ко јем је 
60 чла но ва-осни ва ча за сно ва ло Срп ску чи та о ни цу. На ску пу је иза бран 
управ ни од бор; за пред сед ни ка је иза бран Ар са Че кић. За по кро ви тељ ску 
сла ву од ре ђен је пра зник Све то га Са ве. 

При сту пи ло се нај пре ор га ни за ци о ним по сло ви ма: обез бе ђе њу до зво-
ле за рад, се ди шта, на бав ки но ви на, ча со пи са и књи га. За по кри ће из да та ка 
уста но вље на је го ди шња чла на ри на.

12 О срп ским чи та о ни ца ма у Ке тве љу уоп ште: Љу бо мир Сте па нов, „Кет фељ“, у: Из се ла у 
се ло, Бу ку решт 1984, 109–112.



Од ла зак је ро мо на ха Вик то ра (Љу би чи ћа) у про ле ће 1925. го ди не ни је, 
на сре ћу, озна чио крај по сто ја ња чи та о ни це. При прем ни од бор са пред сед-
ни ком Ро ма ном Ани чи ним иза бран је 16. ма ја 1927. го ди не, али је тек 16. 
ју на 1929, на кон те мељ них при пре ма, одр жан оп шти скуп, где је 39 чла но ва 
усво ји ло ста тут (ка ко је ре че но: но во о сно ва не) чи та о ни це. 

Чи та о ни ца је има ла се ди ште у згра ди (ку ћи) по ред ду ћа на на углу Ве ли-
ког со ка ка са со ка ком ко ји во ди ка Вар ја шу.13 Ста ри ји ме шта ни се при се ћа ју 
на ба вља них књи га и ча со пи са; по себ но оми љен био је ча со пис Оши ша ни јеж.14

Пред са мо из би ја ње Дру го га свет ско га ра та – 19. ја ну а ра 1939. го ди не 
по но во је одр жан оп шти скуп, на ко јем је иза бран пред сед ник Сте фан Тер-
ла јин, али је из ве сно да то ком ра та, а ни по сле ра та, чи та о ни ца ни је мо гла де-
ло ва ти. Фор мал но, са спи ска прав них ли ца из бри са на је тек 6. фе бру а ра 1950. 
го ди не, на осно ву суд ског ре ше ња бр. 222.15

Не мет. Срп ска чи та о ни ца у Не ме ту за бе ле же на је у ли те ра ту ри под 
на зи вом Не мет ска ка си на.16 Би ла је осно ва на 15. ма ја 1911, а пра ви ла су јој 
одо бре на 1912. го ди не. Има ла је 43 чла на. По што ар хив ски спи си ни су са чу-
ва ни, не мо же се по у зда но твр ди ти да ли јој је то зва нич ни на зив или га је 
сте кла по се ди шти ма: се ди ште јој је би ло нај пре у бир ту Се ку ле Гру ји на, а 
за тим у бир ту Вил ме Кај зер. У свом скром ном ин вен та ру има ла је и ра дио-
-апа рат. Ни је се мо гло утвр ди ти да ли је чи та о ни ца об но ви ла сво је озва ни-
че ње по ру мун ском за ко но дав ству из 1924. го ди не, али је би ла ак тив на из-
ме ђу два ра та, ка да је пред сед ник био Бра ни слав Ра ду лов, па чак и за вре ме 
Дру го га свет ског ра та. Уга ше на је и укло пље на у по сле рат не ор га ни за ци о не 
то ко ве 1945. го ди не.17 

Па рац.18 Чи та о ни ца у Пар цу за сно ва на је у окви ру ши рег дру штва на-
зва ног Пра во слав ни дом кул ту ре. Основ на пра ви ла овог дру штва усво је на 
су на осни вач кој скуп шти ни 20. де цем бра 1938. го ди не; би ло је при сут но 35 
чла но ва. Као циљ сво га по сто ја ња дру штво је ис та кло про све ћи ва ње ме шта на 
пу тем књи га, пре да ва ња, кул тур но-умет нич ких пред ста ва и хор ског пе ва ња. 
Чла ном је мо гао по ста ти сва ки ру мун ски гра ђа нин, не за ви сно од на род но-
сти. Чла но ви-осни ва чи пла ћа ли су по 1000 ле ја јед ном за сваг да, а ре дов ни 
чла но ви – ме сеч ну чла на ри ну. Пред сед ник је био ме сни па рох Ев ге ни је Пе-
тро вић. Се ди ште је би ло у Срп ској шко ли. 

13 Пре ма за пи су про те Сло бо да на Ко сти ћа, чи та о ни ца је 1924. го ди не би ла сме ште на у 
„Срп ском на род ном до му“, осно ва ном исте го ди не (Сло бо дан Ко стић, Ше ма ти зам Пра во слав не 
срп ске епар хи је те ми швар ске у Кра ље ви ни Ру му ни ји за 1924. го ди ну, Ти ми шо а ра 1925, 104).

14 Ка зи ва ње ме штан ке Ју ли ја не По пов.
15 С. Бу гар ски, Љ. Сте па нов, Кад Мо риш по те че кроз пе ро, Бу ку решт 1991, 109–111. Бри са ње 

са спи ска прав них ли ца – пре ма до ку мен та ци ји у Арад ској жу па ниј ској упра ви На ци о нал но га 
ар хи ва Ру му ни је, Фонд Прав на ли ца.

16 С. Ко стић, Ше ма ти зам Пра во слав не срп ске епар хи је те ми швар ске у Кра ље ви ни Ру му-
ни ји за 1924. го ди ну, 104; Исти, Срп ска цр ква и шко ла у Ру му ни ји 1930. го ди не, 95.

17 Ан дри ја По по вић, „Не мет ска ка си на“, На ша реч, II 1991, бр. 73 / 31. 5. 1991, 2.
18 О срп ској чи та о ни ци у Пар цу уоп ште: Све то зар Мар ков, „Па рац“, у: Из се ла у се ло, Бу-

ку решт 1985, 150–171.
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Та ко ор га ни зо ван, Дом кул ту ре је по кре нуо по сту пак за до би ја ње ста-
ту са прав ног ли ца; због рат них при ли ка то ни је оства ре но и дру штво је 
убр зо пре ки ну ло рад. 

Са ра во ла. У се кун дар ним из вор ни ци ма за пи са но је по сто ја ње Срп ске 
чи та о ни це у Са ра во ли са чак 104 чла на 1924.19 и по но во 1930. го ди не20; 
пред сед ник је био Цве та Ба рач ки. Ма да је на ме сти ма где је по ме ну та озна-
че на као ор га ни зо ва на, чи та о ни ца из гле да ни је би ла прав но озва ни че на, 
од но сно о то ме ни је на ђен ни ка кав пи са ни траг.

Срп ски Се мар тон.21 Пр ви по зна ти по ку шај осни ва ња чи та о ни це усле-
дио је у окви ру Ве ли ке срп ске зе мљо рад нич ке за дру ге, за сно ва не 1901, ко ја 
је у свом се ди шту, уз ште ди о ни цу, отво ри ла и чи та о ни цу, о ко јој је бри нуо 
пе ро во ђа за дру ге учи тељ Ми лан Пре дић. О овој чи та о ни ци и ње ној књи-
жни ци оста ло је ма ло по да та ка. Зна се да је при ма ла не ко ли ко ли сто ва и 
ча со пи са, ко је су за дру га ри чи та ли обич но у се ди шту, и да је има ла свој 
пе чат. На са чу ва ним оти сци ма пе чат је окру гао, у сре ди ни је отво ре на књи га 
а уо ко ло текст: „СЕРБ. СТ. МАР ТОН СКА ЧИ ТА О НИ ЦА“. Не зна се до кле 
је по сто ја ла; по сред ни по да ци све до че да ни је пре шла 1913. го ди ну.

Се мар тон ски књи го љуп ци са ста ли су се 22. фе бру а ра 1914. го ди не и до-
го во ри ли да осну ју но ву чи та о ни цу.22 На осни вач ком ску пу ре ше но је да се 
на зо ве Ра тар ска чи та о ни ца и иза бра ни су ча сни ци: Жи ва Ми ја тов, пред сед-
ник, Па ја Гру бач ки, пе ро во ђа, и Вла да Па ун кић, бла гај ник. За ни мљи во је 
да су чи та о ни цу осно ва ли зе мљо рад ни ци; ни је дан се о ски ин те лек ту а лац 
ни је био на осни вач кој скуп шти ни, ни ти ка сни је ме ђу ча сни ци ма за све вре-
ме по сто ја ња чи та о ни це.

Сход но ре ше њу скуп шти не, ча сни ци су са ста ви ли ста тут и по сла ли га 
на одо бре ње. О то ме су под не ли из ве штај на са стан ку 10. мар та 1914. го ди не, 
ка да је од лу че но да се „по за ко ну, од да на по сла тих ста ту та по сле 40 да на 
отво ри Ра тар ска чи та о ни ца“. Ре ше но је, та ко ђе, да се учи тељ Ми лан Пре-
дић умо ли да Ра тар ској чи та о ни ци усту пи пе чат и књи ге ко ји су при па да ли 
пре ђа шњој чи та о ни ци, с тим да се сви чла но ви За дру гар ске чи та о ни це при-
ме за чла но ве Ра тар ске чи та о ни це без пла ћа ња упи сни не. 

На на ред ној скуп штин ској сед ни ци одр жа ној у апри лу, при су ство ва ло 
је 35 чла но ва. Пре гле дан је спи сак чла но ва, про чи та ни су ста тут и сви до та-
да шњи за пи сни ци, на пра вљен је пред ра чун тро шко ва од 350 кру на, од ре ђе но 
је да сва ки члан упла ти од мах по 3 кру не, а за тим по 80 фи ле ра ме сеч но.

По себ но је за то вре ме за ни мљи ва од лу ка да и же не мо гу би ти при-
мље не за чла но ве, с тим да пла ћа ју са мо по ло ви ну из но са чла на ри не. На жа-

19 С. Ко стић, Ше ма ти зам Пра во слав не срп ске епар хи је те ми швар ске у Кра ље ви ни Ру му-
ни ји за 1924. го ди ну, 1925, 104.

20 С. Ко стић, Срп ска цр ква и шко ла у Ру му ни ји 1930. го ди не, 94–95.
21 О срп ским чи та о ни ца ма у Срп ском Се мар то ну уоп ште: Сте ван Бу гар ски, По Се мар то-

ну кроз про стор и вре ме, Бу ку решт 1982, 156–157; Се мар тон ски ле то пи си. Књи га пр ва, Те ми-
швар 2004; Се мар тон ски ле то пи си. Књи га дру га, Те ми швар 2004.

22 Де та љи о Ра тар ској чи та о ни ци по ти чу из са чу ва не За пи снич ке књи ге дру штва, во ђе не 
1914–1926. го ди не.
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лост, услед та да шњих дру штве них при ли ка по зив ни је уро дио пло дом: за све 
вре ме сво га два на е сто го ди шњег по сто ја ња чи та о ни ца ни је има ла ни јед ног 
жен ског чла на.

Ре ше но је да се Ра тар ска чи та о ни ца учла ни у Ма ти цу срп ску и до го во-
ре но да се прет пла ти на ли сто ве и ча со пи се: Az Est, Бра ник, Бран ко во ко ло, 
Врач, За ста ва, Књи жев ни гла сник, На род не но ви не, Но ви на ра штај, Pe sti 
Hir lap, При вред ник, Ср бо бран и Torontál.

Све ча но отва ра ње за ка за но је и одр жа но на Ђур ђев дан.
Се ди ште се при вре ме но на ла зи ло у Но вој шко ли. Ча сни ци су за ду же ни 

да по тра же у за куп про сто ри ју за стал но се ди ште; оно је на ђе но и чи та о ни ца 
је отво ре на у про сто ри ји за ку пље ној у бир ту Мар ка Гру бач ког (та ко зва на 
Мар ко ва ка си на).

За књи жни ча ра је по ста вљен Иса Кне жев. 
За лет је био кра так. Већ 12. ју ла оп штин ски бе ле жник Ми лош Не дељ-

ко вић је са оп штио да над ле жно Ми ни стар ство ни је одо бри ло ста тут, не го га 
је од би ло „због не до вољ не га ран ци је“, па је чи та о ни ца мо ра ла об у ста ви ти 
рад „на не из ве сно вре ме“.

Од мах се по ку ша ло ре ор га ни зо ва ње, али у ме ђу вре ме ну је из био Свет-
ски рат. Мо би ли са ни пред сед ник Жи ва Ми ја тов, за пи снич ки, „на бр зу ру ку 
усту па сву власт пот пред сед ни ку“ Па ји Бу гар ском, опет „на не из ве сно вре ме“.

Ма да за вре ме ра та ни је за тво ре на, чи та о ни ца је је два та во ри ла. По сле 
ра та муч но се жи ве ло; ипак, књи го љуп ци кра јем де цем бра 1918. го ди не са-
зи ва ју скуп шти ну на ко јој су по твр ђе ни до та да шњи ча сни ци и при ку пљен 
фонд за об на вља ње прет пла те на ли сто ве и ча со пи се и за на бав ку књи га.

По но во су на ста ле те шко ће око до зво ле за рад и одо бре ња ста ту та: 
1919, 1922, па и 1923. го ди не вла сти су стал но на ла зи ле фор мал не за мер ке, 
и ча сни ци су им удо во ља ва ли; 1924. ан га жо ван је адво кат да за сту па чи та-
о ни цу. Усво јен је и нов на зив: На род ни дом, али ни то ни је по мо гло. 

На дан Но ве го ди не 1926, на ве се љу у Мар ко вој ка си ни, 65 чла но ва је 
про гла си ло но ву чи та о ни цу под пред сед ни штвом Мак се Ми шко ви ћа. Под 
тим окол но сти ма, већ 7. ја ну а ра исте го ди не Ра тар ска чи та о ни ца се сво је-
вољ но рас пу сти ла. За пи сник са то га по след њег са стан ка гла си:

„На осно ву по зив ни це, у при су ству при сут ни чла но ва, јед но гла сно до-
не то ре ше ње, да се чи та о ни ца ли кви ди ра. Јед но гла сно ре ше но да се це ли 
ин вен тар на јав ној ли ци та ци ји про да, а до би ве ни но вац да се да у Срб. нов-
ча ни за вод у Те ми шва ру под име ном ’Фонд за осни ва ње Срб. чи та о ни це у 
Срб. Св. Мар то ну’. Књи жи ца има да се усту пи Цркв. оп шти ни на чу ва ње. 
Глав на књи га за пи сни ка има да се пре да са сви ма оста ли ма књи га ма чи та о-
нич ким у цркв. ка су срб. ст. мар тон ску. У Срб. Ст. Мар то ну, 7. ја ну а ра 1926.“ 

Сле де пот пи си пе ро во ђе, пред сед ни ка и дво ји це по ве ре ни ка.
Из гле да да је по сле до шло до не спо ра зу ма из ме ђу ча сни ка, па ово ре-

ше ње ни је до след но из вр ше но. Ин вен тар ни је рас про дат, не го је остао рас-
ту рен на ра зним ме сти ма. 

Чи та о ни ца под пред сед ни штвом Мак се Ми шко ви ћа ни ка да ни је за жи-
ве ла; са зна ње о њој сво ди се на је дан је ди ни ле ти мич ни за пис. 
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Ка да је 1931. го ди не осно ва но Кул тур но и спорт ско дру штво „Оби лић“, 
оно је од са мог по чет ка има ло Чи та лач ки од сек, сме штен у упра жње ном 
учи тељ ском ста ну, у та ко зва ној Жен ској шко ли. За раз ли ку од Ра тар ске чи-
та о ни це, ко ја је пре те жно оку пља ла зре ле и ста ри је љу де, „Оби лић“ је би ло 
дру штво мла дих. При ли ком ове сме не ге не ра ци ја, чла но ви не ка да шње чи-
та о ни це до ка за ли су сво ју при вр же носг књи зи и про све ти. На и ме, ка да је 
„Оби лић“ сте као углед у се лу, 17 чла но ва ста ре чи та о ни це, на че лу са нај ста-
ри јим ме ђу њи ма – Исом Кне же вим, јед но гла сно је ре ши ло да се ин вен тар 
бив ше „Ра тар ске чи та о ни це“ пре да за сваг да Кул тур но-спорт ском дру штву 
„Оби лић“.

Не зна се тач но број књи га та да ње „Оби ли ће ве“ би бли о те ке, ипак је 
не ка кав ин вен тар за те чен. По што ни је про на ђен спи сак књи га Ра тар ске чи-
та о ни це, мо же се на га ђа ти да су оне у но вој би бли о те ци нај ста ри је: мо жда 
три при мер ка Но ве Ср би јан ке 1804–1815, 20 Ле то пи са Ма ти це срп ске, 4 
Гла сни ка Ис то ри ског дру штва у Но вом Са ду, 4 при мер ка Срп ског за дру га ра, 
22 при мер ка Срп ског со ко ла, ал бум 100 го ди на Са ве Те ке ли је, 16 при ме ра ка 
Ку ће и њи ве, те де се так књи га на род них пе са ма и са ве та за по љо при вре ду, 
во ћар ство, пче лар ство, по вр тар ство итд. Вр ло је мо гу ће да су не ке од ових 
књи га пр во бит но при па да ле још За дру гар ској чи та о ни ци.

Го ди не 1935, ка да је део „Оби ли ће вог“ члан ства ис ту пио из дру штва и 
осно вао за себ но удру же ње „Је дин ство“, оно је од мах отво ри ло и чи та о ни цу у 
за ку пље ној со би; то је би ло крат ког ве ка, јер удру же ње ни је ни пред у зе ло ме ре 
за ор га ни зо ва ње не го се убр зо вра ти ло у „Оби лић“. По сле из град ње згра де 
зва не Клуб за се ди ште „Оби ли ћа“, књи ге су из шко ле пре ме ште не у Клуб.

Чи та ла ца је би ло и му шких и жен ских, на ро чи то то ком зим ских ме се-
ци. За по зајм ље ну књи гу се пла ћа ло, за књи ге не вра ће не на вре ме пла ћа ла 
се ка зна; та ко са ку пље ни но вац књи жио се за себ но и тро шио углав ном за 
ко ри че ње књи га.

„Оби ли ћев“ чи та лач ки од сек во ди ли су Вла да Па ун кић (1932–1937) и 
Ле ка Ша жан (1938–1944). Дру ги свет ски рат је знат но омео рад Чи та лач ког 
од се ка. Го ди на ма ства ран, књи жни фонд бр зо је раз ву чен или упра во књи ге 
су оста ле код чи та ла ца. 

Фен лак.23 На дан 28. фе бру а ра 1939. го ди не ме сни па рох Ма рин ко 
Про кић под нео је Су ду Та миш-то рон тал ске жу па ни је мол бу за при зна ва ње 
ста ту са прав ног ли ца ме сном Срп ском пра во слав ном па ро хиј ском до му 
кул ту ре. Уз мол бу је при ло жио ста тут и пот пи се 50 чла но ва осни ва ча. Пре-
ма Ста ту ту, јед на од де лат но сти би ла би чи та ње до брих књи га и пе ри о ди ке, 
што је зна чи ло да је имао и чи та о нич ки смер.

Суд је ви ше пу та ста вљао фор мал не за мер ке (упла та так си, не пот пу на 
до ку мен та ци ја и слич но). До 6. мар та 1941. го ди не још ни је би ло до би је но 
суд ско при зна ње. Да ли је и ко ли ко дом ипак ра дио те шко је ре ћи, али сва-
ка ко ма ло, с об зи ром на то да се осни ва ње не срећ но по кло пи ло са Дру гим 
свет ским ра том.

23 С. Бу гар ски, Љ. Сте па нов, Кад Мо риш по те че кроз пе ро, 111–112.
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Ча над.24 У Ар хи ву ме сне Срп ске цр кве не оп шти не са чу ва на је до ку мен-
та ци ја Срп ско-ча над ске чи та о ни це. Нај зна чај ни ји акт је су Пра ви ла (то јест 
ста тут), са ста вље на 29. мар та 1894, на осно ву ко јих је чи та о ни ца озва ни че на 
29. ма ја 1894. го ди не. На дру штве ном пе ча ту био је лик Све то га Са ве и текст: 
„Срп ска чи та о ни ца у Срп. Ча на ди“. Пред сед ник је био Па вле Бран ко вић. 
Ка сни је, у Ру му ни ји, чи та о ни ца је об но ви ла по сту пак за озва ни че ње и одо-
бре на је 26. ја ну а ра 1925. го ди не. Одо бре ње је до би је но са истим пра ви ли ма 
из 1894. го ди не али пре ве де ним на ру мун ски и при ла го ђе ним но вој по ли-
тич кој си ту а ци ји. Го ди не 1934, под пред сед ни штвом Љу бо ми ра Ун чан ског, 
чи та о ни ца је про сла ви ла че ти ри де це ни је сво га по сто ја ња. 

По сред ни по да ци от кри ва ју још јед ну, Ра тар ску чи та о ни цу у Ча на ду, 
ко ја је 1935. го ди не на пра зник Све то га Са ве про сла ви ла три де це ни је по-
сто ја ња; из то га про из ла зи да је осно ва на 1905. го ди не. Пред сед ник је 1935. 
био Ни ћа Вла шчић, а 1938. Бог дан Ди шић. По све до че њу ме шта на, чи та о-
ни ца је има ла ста тут.

У не пот пу но ја сним и пре ци зним но вин ским тек сто ви ма по ми ње се и 
Чи та о ни ца Пе вач ког дру штва, ефе мер на, ко ја се сво ди ла на по сто ја ње но-
ви на и ча со пи са у школ ској дво ра ни где су одр жа ва не хо р ске про бе.

Ко ли ко се мо гло до ку чи ти, ни јед на ча над ска чи та о ни ца ни је има ла 
се ди ште у бир ту. Та ко ђе је из ве сно да ни јед на ни је мо гла нор мал но ра ди ти 
то ком два свет ска ра та.

На дан 6. но вем бра 1945. у ме сту је осно ва но Сло вен ско кул тур но-де-
мо крат ско удру же ње; већ на ред ног ме се ца тој ор га ни за ци ји су при сту пи ле 
Ра тар ска чи та о ни ца и Чи та о ни ца Пе вач ког дру штва. Нај ста ри ја, Срп ска чи-
та о ни ца, оду го вла чи ла је са од лу ком. Не ма сум ње да у но вим по сле рат ним 
усло ви ма ни је мо гла ду го оп ста ти.

DE SPRE SOCIETĂŢILE DE LECTURĂ SÂRBE DIN ME DIUL RU RAL  
DE PE TE RI TO RIUL AC TUAL AL ROMÂNIEI

Ste van Bu gar ski

Re zu mat

Pri ma so ci e ta te de lectură a sârbilor de pe ac tu a lul te ri to riu al României a fost or-
ganizată de oa me nii eru diți din Ti mișoa ra, pen tru ca, de abia spre sfârșitul se co lu lui al 
XIX-lea, ca ecou, să fie înființate societăți de lectură și în sa te le cu po pu lație  sârbă. În 
luc ra re sunt mai întâi pre zen ta te aspec te le ga te de înființarea și ac ti vi ta tea societăților de 
lectură sătești, pen tru ca, mai apoi, ca exem pli fi ca re, să se pre zin te su mar înființarea și 
ac ti vi ta tea societăților de lectură mai im por tan te, din localitățile: Be lo breșca , Va riaș, 
Sânnicolau Ma re, Sânpetru Ma re, Di niaș, Ge lu, Li ub co va, Sa tu Ma re, Beregsău Mic, 
Parța, Sa ra va le, Sânmartinu Sârbesc, Fel nac și Ce nad. Sunt mențio na te dificultățile 
întâmpinate la înființare, pro ble me le le ga te de obține rea for me lor le ga le, re spec tiv a 
personalității ju ri di ce, con diții le mo de ste de desfășura re a activității, cât și imen sul aport 
la viața cul tu ral-artistică de la țară, re spec tiv la propășirea spirituală a po pu lație i sârbe.

24 О срп ским чи та о ни ца ма у Ча на ду уоп ште: Иво Мун ћан, Из ко ре на ру жа цве та, Те ми-
швар 1994, 11–31.
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ON THE SER BIAN RE A DING SO CI E TI ES IN THE RU RAL AREA  
OF RO MA NI A’S AC TUAL TER RI TORY

Ste van Bu gar ski

Sum mary

The first re a ding so ci ety of the Serbs from Ro ma ni a’s ac tual ter ri tory was fo un ded 
by edu ca ted pe o ple in Ti mișoa ra. Only at the end of the 19th cen tury, as an ec ho, re a ding 
so ci e ti es be gan to be fo un ded in the vil la ges with Ser bian po pu la tion. The ar tic le first 
con ta ins a ge ne ral pre sen ta tion of the fo un ding and ac ti vity of the ru ral re a ding so ci e ti es, 
con ti nu ing, as an exem pli fi ca ti on, with a con ci se de scrip tion of the fo un ding and ac ti vity 
of the mo re re le vant so ci e ti es from the fol lo wing pla ces: Be lo breșca , Va riaș, Sânnicolau 
Ma re, Sânpetru Ma re, Di niaș, Ge lu, Li ub co va, Sa tu Ma re, Beregsău Mic, Parța, Sa ra va le, 
Sânmartinu Sârbesc, Fel nac and Ce nad. The ar tic le de scri bes the pro blems re la ted to the 
fo un ding of the se so ci e ti es, as well as the ones re la ted to ob ta i ning a le gal sta tus, the 
mo dest con di ti ons in which the se so ci e ti es wor ked, as well as the ir im men se con tri bu tion 
to the cul tu ral and ar ti stic li fe in tho se vil la ges, along with the spi ri tual de ve lop ment of 
the Ser bian po pu la tion.
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Д у ш а н  Ј .  П о п о в
Д е ј а н  П о п о в

СРП СКА ВЕ РО И СПО ВЕД НА ШКО ЛА У НАЋ ВА ЛИ  
1869–1919.

СА ЖЕ ТАК: У ра ду су при ка за ни нај ва жни ји аспек ти де ло ва ња Пра во слав-
не срп ске ве ро и спо вед не основ не шко ле у Наћ ва ли, ко ји об у хва та ју пе ри од од 
при ме не Цар ског ре скрип та 1869. го ди не, па све до рас па да Ау стро у гар ске ца ре-
ви не на кон окон ча ња Пр вог свет ског ра та 1919. го ди не. Ве ћи на ин фор ма ци ја за-
сни ва се на до са да нео бја вље ним из во ри ма. У ра ду је при ка зан кон текст де ло ва-
ња шко ле, ис тра же ни су ор га ни зо ва ње на ста ве, школ ска упра ва, на став нич ки 
ка дар и те шко ће ка дров ске при ро де то ком раз ма тра них го ди на; има по да та ка о 
школ ској имо ви ни, и о из ве шта ји ма при ли ком ин спек ци ја. У ви ду при ло га да ти 
су ста ти стич ки по да ци о бро ју уче ни ка и су мар не би о гра фи је свих учи те ља.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ср би, По мо риш је, Наћ ва ла, Епар хи ја те ми швар ска, Пра-
во слав на срп ска ве ро и спо вед на шко ла, учи те љи.

При ступ. Се ло Наћ ва ла1 (рум. Sa tu Ma re) у По мо риш ју, на ла зи се у 
Арад ској жу па ни ји у Ру му ни ји. Сма тра се да је срп ски ет нич ки ен ти тет у 
Наћ ва ли при су тан – у кон ти ну и те ту, све до да на шњих да на – бар од дру ге 
по ло ви не XVI ве ка, из вре ме на на се ља ва ња Ср ба у По мо риш је.2 Ор га ни зо-
ва на про свет на ак тив ност на ло кал ном пла ну пр ви пут се по ми ње у XVI II 
ве ку, тач ни је: пре 1769. го ди не.3

То ком при ку пља ња гра ђе за мо но гра фи ју о Ср би ма у Наћ ва ли, до шли 
смо до но вих, до са да нео бја вље них по да та ка, ко ји упот пу њу ју вре мен ски 
пе ри од де ло ва ња наћ вал ске Пра во слав не срп ске ве ро и спо вед не шко ле у 
дру гој по ло ви ни XIX ве ка. Нај ве ћи део по да та ка по ти че из Ар хи ва Пра во-
слав не срп ске цр кве не оп шти не у Наћ ва ли (у на став ку: АП СЦОН), као и из 
Ар хи ва Пра во слав не срп ске епар хи је те ми швар ске, фонд Срп ске пра во-

1 Од ра зних на зи ва ме ста, нај че шће пи са них стра ном гра фи јом, опре де ли ли смо се за 
об лик Наћ ва ла, по што је нај бли жи исто риј ским бе ле же њи ма срп ском гра фи јом по чев од 1666. 
го ди не и вр ло бли зак са да шњем на род ном из го во ру; ина че, сре ћу се и ва ри јан те: Наћ фа ла, Наћ-
фо ла, Наћ во ла; та ко ђе и Нађ фа ла, Нађ фо ла. Уз по ме ну те ва ри јан те, ко је по ти чу од ма ђар ског 
Nagy Fa lu (Ве ли ко Се ло), у до ку мен ти ма ко ји се од но се на раз ма тра ни пе ри од, су сре ћу се још и 
сле де ћи на зи ви: Те ме шнађ фа лу (од зва нич ног на зи ва ме ста Te me snagyfa lu све до про па сти Ау стро-
у гар ске), Нађ Фа лу, или, у до слов ном пре во ду, Ве ли ко Се ло. 

2 Д. Ј. По по вић, Ср би у Вој во ди ни I (Дру го из да ње), Но ви Сад 1990, стр. 111.
3 V. Ţîrcovnicu, Is to ria învăţământului din Ba nat pînă în anul 1800, Bu cu reşti  1978, стр. 70.



74

слав не ве ро и спо вед не шко ле (у на став ку тек ста: АП СЕТ, Фонд СПВШ); 
ма ње је ин фор ма ци ја из иних из во ра.

Прав но-ор га ни за ци о ни кон текст. У дру гој по ло ви ни XIX ве ка, тач-
ни је по чев од 1862. го ди не, срп ско и ру мун ско школ ство у Про вин ци јал ном 
де лу Ба на та до жи ве ло је су штин ску ор га ни за ци о ну про ме ну, ти ме што је 
ди рект но под вла шће но цр кве ној је рар хи ји Кар ло вач ке ми тро по ли је. Убр зо 
је усле ди ла је рар хиј ска по де ла 1864, ка да су пра во слав не ру мун ске цр кве не 
оп шти не и шко ле ре дом исту па ле из са ста ва Кар ло вач ке ми тро по ли је. Тим 
је по во дом 10. ав гу ста 1868. цар Фрања Јо сиф у Бе чу пот пи сао цар ски Ре-
скрипт, ко јим је ре гу ли са но но во устрој ство Ми тро по ли је и ко ји је сту пио 
на сна гу 1. ја ну а ра 1869. го ди не. Као при лог Ре скрип ту, об ја вље на је Уред ба 
о уре ђе њу цр кве них, школ ских и фун да ци о них де ла Грч ко-ис точ не срп ске ми-
тро по ли је, сво је вр сни нор ма тив ни акт и за ве ро и спо вед не шко ле са те ри то-
ри је Кар ло вач ке ми тро по ли је. По чев од 1872, на сна гу је сту пи ла Уред ба за 
срп ске на род не шко ле, по ко јој су срп ске шко ле у Ба на ту би ле ор га ни зо ва не 
све до 1919, а на те ри то ри ји да на шње Ру му ни је све до 1946, ме сти мич но до 
1948. го ди не. На епар хиј ском ни воу, ве ро и спо вед ним шко ла ма упра вља ли 
су епар хиј ски школ ски од бо ри (у на став ку тек ста: ЕШО) и школ ски ре фе-
рен ти.4

Сход но Ре скрип ту, у цр кве но ор га ни за ци о ном сми слу, Наћ вал ска цр кве-
на оп шти на (од но сно па ро хи ја) у окви ру Те ми швар ске епар хи је би ла је об у-
хва ће на у Арад ском пр о то пре зви те ра ту.5 До тич на ор га ни за ци ја про ши ре на 
је и у школ ском по гле ду.

Прак тич на при ме на цар ског Ре скрип та на мет ну ла је, из ме ђу оста лог, 
и ажур ни је во ђе ње за пи сни ка цр кве но оп штин ских сед ни ца чак и у скром-
ни јим, се о ским сре ди на ма. При Пра во слав ној срп ској цр кве ној оп шти ни у 
Наћ ва ли нај ста ри ји са чу ва ни за пи сни ци по чи њу тек са 1885. го ди ном, али 
не сум њи во пред ста вља ју ве о ма дра го цен из вор у ра све тља ва њу по је ди них 
чи ње ни ца у ве зи са ор га ни зо ва њем и функ ци о ни са њем та мо шње ве ро и спо-
вед не шко ле у раз ма тра ном по лу ве ков ном раз до бљу. 

Школ ска упра ва и осо бље. Пре ма Ре скрип ту, на ло кал ном пла ну про-
бле ми и по тре бе цр кве и шко ле спа да ли су у над ле жност Цр кве не скуп шти-
не, ко ју је са чи ња вао из ве сни број оп шти на ра. Из вр шни ор ган Скуп шти не 
био је Цр кве ни или Цр кве но-школ ски од бор. 

Спе ци фич на школ ска про бле ма ти ка и спро во ђе ње на ред би ЕШО раз-
ма тра ни су то ком цр кве но-школ ских од бор ских сед ни ца, од но сно то ком 
за себ них сед ни ца ме сних Школ ских од бо ра.

У вре ме на ко је се од но си наш рад, пред сед ни ци Цр кве ног од бо ра би ли 
су: Жив ко Ста но јев (1885), Ми лић Ма га ра ше вић (1885–1886. и 1896–1899), 
Вељ ко Ани чић (1886–1888), Мар ко Ју ри шић (1888–1890), Та нац ко Пет ков 
(1890–1893), Ар са Че кић (1893–1896), Ђо ка Пет ков (1900–1901. и 1903–1904), 

4 Са же то пре ма: Д. Са бљић, Срп ско школ ство у Ру му ни ји 1919–1989, Те ми швар 1996, стр. 12.
5 Пре ма при ло гу цар ског Ре скрип та из 1868, Наћ вал ска па ро хи ја има ла је 938 срп ских ду ша.
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је реј Све то лик Јо ва но вић (1901–1902), Ар са Ста мо ран (1904–1907), Ми лан 
Ср бо ван (1907–1910), Вељ ко Ани чић (1910–1912) и Ра во си ја Ста мо ран (1912).

Ду жност пред сед ни ка Школ ског од бо ра оба вља ли су: Ми та Ани чић 
(1885–1886), Ни ко ла Ста мо ран (1886–1890), Вељ ко Ани чић (1890–1893), Мла-
ден Вул пин (1893–1894), Ми та Ани чић (1895–1899), Ђо ка Пет ков (1900–1901), 
Са ва Ста мо ран (1902), Јеф та По пов (1903–1908) и Ар са Че кић (1908–1912).

По чев са 1913. го ди ном, као не по сред на по сле ди ца уки да ња срп ске цр кве-
но-на род не ау то но ми је у Ду а ли стич кој мо нар хи ји, све ме сне цр кве но-школ-
ске про бле ме ре ша вао је Управ ни од бор, на чи јем су се че лу на ла зи ли То ша 
Стој ков (1913–1914) и Та на си је Ста но јев (1914–1918). Не по сред но по за вр шет-
ку Свет ског ра та, кра јем 1918. го ди не и у Наћ ва ли је по но во одр жа на скуп-
штин ска сед ни ца, на ко јој су би ра ни чла но ви и упра ва за јед нич ког, Цр кве-
но-школ ског од бо ра, ко ји ће та ко функ ци о ни са ти све до кра ја 1919. го ди не. 
За пред сед ни ка је иза бран Ђо ка Пет ков.

Од лу ке ме сно га Цр кве но-школ ског од бо ра ко је су би ле ди рект но спро-
во дљи ве спа да ле су у ду жност школ ског ста ра те ља (упра ви те ља), ко ји је 
обич но во дио и школ ске ра чу не (бла гај ну). Пре ма кон сул то ва ним за пи сни-
ци ма, ста ра те љи су би ли: Вељ ко Ани чић (1885–1886. и 1888–1889), Па ја Ми-
лош (1886–1887), Ми та Ани чић (1889–1890. и 1902), Мла ден Вул пин (1890–
1893, 1895–1897. и 1904–1906), Ар са Ста мо ран (1893–1894), Пан та Бар зин 
(1898–1899), Се кул Стан ков (1900–1901), Ра во си ја Вул пин (1903–1904), Ми ли вој 
Тр ла јин (1907–1908), Ми лу тин Ста мо ран (1911–1912) и Бран ко Пет ков (1913).

При шко ли је ра дио (тач ни је ре че но, био је „нај мљен“) и по слу жи тељ, 
чи ја су за ду же ња би ла ис кљу чи во ад ми ни стра тив не при ро де (пра ње, чи-
шће ње, итд.). По слу жи те ља је кра јем сва ке ка лен дар ске го ди не по ста вљао 
ме сни Цр кве но-школ ски од бор, од ре ђу ју ћи му истом при ли ком и од го ва ра-
ју ћу нов ча ну на гра ду. Из раз ма тра ног раз до бља по зна та су име на сле де ћих 
по слу жи те ља: Ра да Ста мо ран (1898), Пе тар Ста мо ран (1904), Ку зман Ани-
чин (1909) и Иван Ста мо ран (1911–1913).

Школ ска зда ња и оде ље ња. Све до пред крај XIX ве ка, Срп ска ве ро-
и спо вед на шко ла у Наћ ва ли функ ци о ни са ла је у ома њој згра ди у са мој бли-
зи ни срп ске цр кве. По што је „школ ска згра да ни ска, те по све мрач на, што 
здра вљу де чи јем шко ди“,6 на ван ред ној сед ни ци Цр кве но-школ ског од бо ра 
(у на став ку: ЦШО) одр жа ној 15. де цем бра 1891. за кљу че но је да је нео п ход-
но „да се зи да шко ла што ско ри је“. Ве ћи ном гла со ва од лу че но је „прем да су 
у ста рој школ ској згра ди, ко ја и са да по сто ји, зи до ви по све здра ви и ја ки, а 
и про стор је до ста да мо же од го ва ра ти пот пу но шк[олском]. сми слу, да се 
нео д ло жно има зи дар по зва ти, ко ји ће исте зи до ве стру ков њач ки из ви де ти, 
те ако на ђе да мо гу тој свр си од го ва ра ти да се има ју исти зи до ви над зи да ти, 
про зо ре по про пи су ве ли ке уде си ти, те гра ђу но ву мет ну ти“.7

По све му су де ћи, та да ипак ни је ни шта ура ђе но, а про блем из град ње 
но ве шко ле по но во је по стао хи тан на јед ној од про лећ них од бор ских сед ни ца 

6 АП СЦОН, Фонд за пи сни ци (у на став ку: ФЗ), 1892–1896, бр. 4 / 14. 2. 1893, стр. 48.
7 АП СЦОН, ФЗ 1885–1892, бр. 31 / 15. 12. 1891, стр. 93. 
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1894. го ди не, ка да (3. апри ла) ШО за кљу чу је да се „јед на шко ла на фрон ту 
од ма уз ове узи да ти да де, те да се има та ствар што пре скуп штин ској сед ни-
ци пре да ти“. На сле де ћој сед ни ци ШО (18. апри ла), од ре ђе не су и ди мен зи је 
но ве згра де: „6 фа ти8 ду жи не, 4 фа та ши ри не и 2 фа та ви си не“. Ли ци та ци ја 
(„дра жба“) за зи да ње но ве шко ле одр жа на је већ су тра дан, 19. апри ла 1894. 
Ра до ви су по ве ре ни ме шта ни ну Ата на си ју (Та ни) Ста но је ву, а за ма ло ви ше 
од го ди ну да на су и за вр ше ни.9 Са зна је мо да се на ван ред ној сед ни ци ЦШО 
3. но вем бра 1895. из вр ши ло „по ла га ње ра чу на о зи да њу но ве шко ле, што га 
под но се чла но ви ма скуп шти не и ЦО за то на ро чи то иза бра ни скуп штин ски 
опу но мо ће ни ци и по ве ре ни ци за гра ђе ње исте срп ске пра во слав не основ не 
на род не шко ле, ко ја је са свим до вр ше на и осве ће на 1895. год. 3. ок то бра у 
уто рак ују тру око 9–10 ча со ва“.10 По тре бан но вац за ра до ве на из град њи 
шко ле (у ства ри, до град њи но вих про сто ри ја по ред ста ре шко ле) по ти цао је 
од до пун ског при ре за (ко ји је, не без ма лих по те шко ћа, уби ран од вер ни ка), као 
и од зај ма ко ји је по крио раз ли ку у це ни и ко ји је мо рао би ти што пре вра ћен. 

Но во са гра ђе но школ ско зда ње мо гло је да удо во љи по тре ба ма та мо шње 
Цр кве но-школ ске оп шти не, од но сно да сме сти це ло куп ни број шко ло о ба ве-
зне де це у ме сту. При ме ра ра ди, из школ ског из ве шта ја школ ске 1896/97, са-
зна је мо да је у Наћ ва ли по пи са но 864 срп ских ду ша, шко ло о ба ве зне де це 
(из ме ђу 6/7 и 12 го ди на уз ра ста) би ло је 78, а у днев ну шко лу (поф тор на11 
шко ла ни је по сто ја ла) упи са но је би ло 67 уче ни ка.12

У за пи сни ци ма ни смо на шли ни ка кве на зна ке ка да је у Наћ ва ли отво-
ре но за ба ви ште, али, бар на по чет ку, чи ни се да оно ни је ра ди ло ре дов но. По-
што је но ва шко ла да та на упо тре бу, сви су из гле ди да је за ба ви ште ра ди ло 
у згра ди ста ре шко ле. То про из ла зи и из за пи сни ка сед ни це ШО одр жа не 
11. апри ла 1897, ка да се по ста ви ло пи та ње шта да се ра ди са „ма лом шко-
лом (ово дом13)“. Од лу че но је та да да се за 40 ф. та учи о ни ца из да под јед но-
го ди шњу ки ри ју по ли тич кој оп шти ни и да „оправ ка је [дужност] по ли тич ке 
оп шти не“, а и за 1898. го ди ну „ово да оста је да се и да ље да де под ки ри ју“.14

И пре 1862. го ди не, ка да су срп ске ве ро и спо вед не шко ле у Угар ској 
би ле др жав не, али и то ком це лог раз до бља ка да су би ле под упра вом Цр кве, 
са ку пља ње нов ца за њи хо во при стој но функ ци о ни са ње од ви ја ло се и да ље 

8 Фат (хват, нем. Wi e ner Klaf ter) – ста рин ска ме ра за ду жи ну ко ја је из но си ла 1,8965 ме та ра.
9 АП СЦОН, ФЗ 1892–1896, стр. 85–96.
10 АП СЦОН, ФЗ 1892–1895, бр. 2 / 3. 11. 1895.
11 Поф тор на или по нов на шко ла (кат кад на зи ва на и не дељ на шко ла) од ви ја ла се (бар сход-

но по ме ну тој Уред би) не де љом по под не, а по ха ђа ли су је уче ни ци све до ис пу ње ња пет на е сте 
го ди не. На ста ва се са сто ја ла у по на вља њу гра ди ва из I–IV раз ре да уз по је ди не до дат не пред ме те 
(по љо при вре да, хи ги је на, исто ри ја срп ског на ро да, итд.). У прак си, у ве ћи ни цр кве них оп шти на 
у се о ским сре ди на ма поф тор не шко ле функ ци о ни са ле су не ре дов но, че тврт ком и не де љом по-
подне, а ђа ци су их по ха ђа ли спо ра дич но, по го то во у ме се ци ма ка да су у је ку би ли по љо при вред-
ни ра до ви. 

12 АП СЕТ, Фонд СПВШ, Ку ти ја 438, Све жањ 10, Из ве шта ји о ста њу шко ла (1877–1915), б. 
б.: При лог к бр. 35 / ЕШО. ех 1898 Срп ске нар[одне]. вер[оисповедне]. шко ле у епар хи ји те ми шва-
р ској у 1896/7 г., стр. 4.

13 Óvoda (мађ.) – за ба ви ште, вр тић.
14 АП СЦОН, ФЗ 1896–1902, стр. 55.
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ве о ма те шко, због углав ном скром них ма те ри јал них мо гућ но сти ста нов ни-
штва, али и због из ве сне не мар но сти. При ме ра ра ди, на ван ред ној сед ни ци 
ЦШО 21. ју на 1898. ре ше но је да оп штин ски кнез Жив ко Ста но јев иде у Те-
ми швар код спа хиј ског адво ка та и при до би је но вац ко ји је та да шњи ве ле-
по сед ник Ма ћаш Фо риш [Fo ris Mátyás] био ду жан да Цр кве ној оп шти ни 
упла ти на име шко ла ри не.15

Фи нан сиј ско ста ње школ ске бла гај не је по чет ком ХХ ве ка у из ве сној 
ме ри би ло бо ље, што је омо гу ћи ло да се 1901. го ди не из гра ди учи тељ ски 
стан (за он да шњег учи те ља Ра ди во ја Ко ји ћа), у ства ри да се ура ди по ви ше-
ње на ста ром те ме љу. Стан је имао две со бе, ку хи њу, од бор ску со бу, по друм 
и шпајз,16 а на ред не го ди не огра ђе но је и школ ско дво ри ште. 

Све до по чет ка ХХ ве ка, у Наћ ва ли је функ ци о ни са ло јед но, ме шо ви то 
оде ље ње Срп ске ве ро и спо вед не шко ле, са јед ним учи те љем. Кра јем 1904. 
го ди не, ЕШО из да је на лог да шко ла на ба ви из ве сна учи ла и, осо би то, да се 
отво ри нов раз ред у ов да шњој шко ли.17 Ме сни ШО, због оску ди це, си ро ма-
штва и „ве ли ке по ре зе пре ма по ли тич кој оп шти ни“, ре ша ва да јед ну згра ду 
и по ло ви ну пла ца („грун та“) од ку пље не ку ће бр. 87 за па ро хиј ски дом пре-
тво ри у шко лу, а па ро ху да на док на ди дру гу по ло ви ну грун та. Ме ђу тим, 
не де љу да на ка сни је, на ре дов ној сед ни ци скуп шти не од 21. но вем бра 1904, 
ЦО уви ђа да не мо же из сво јих из во ра из др жа ва ти нов раз ред, те не при ма 
ре ше ње ко је је пред ло жио ЕШО.18 Но, ипак, на кон по нов ног на ло га ЕШО, на 
ре дов ној скуп штин ској сед ни ци 27. мар та 1905, не ма ју ћи сред ства да зи да 
но ву шко лу, ме сни ЦО вра ћа се пр во бит ном пред ло гу ШО од но вем бра 1904: 
„По што и са ма Цр кве на оп шти на уви ђа да је по треб на још јед на шко ла, али 
бу ду ћи да је си ро ма шна те не ма до вољ но из во ра да зи да но ву шко лу, то је 
јед но гла сно усво ји ла пред лог ШО да се но ва шко ла у цр кве ној ку ћи под 
бро јем 87 отва ра“. По пла ну и про ра чу ну, „шко ла се има уз учи тељ ски стан 
да ље про ду жи ти“.19

Ав гу ста 1910. Епар хиј ски ад ми ни стра тив ни од бор (у на став ку: ЕАО) у 
Те ми шва ру вра тио је Цр кве ној оп шти ни у Наћ ва ли план и пред ра чун за 
зи да ње шко ле, „с по зи вом да из сед ни це ЦО под не се из ве штај из ко јих из-
во ра ми сли оп шти на шко лу зи да ти“. Од бор је ре шио да по треб ну сво ту за 
зи да ње шко ле узај ми, а да за јам от пла ћу је из убра ног при ре за.20 Нај зад, 
епар хиј ски струч ња ци одо бри ли су план и пред ра чун до ку мен том бр. 
1066/1910. та ко да је Цр кве на оп шти на рас пи са ла сте чај у но во сад ској За-
ста ви, на зна чив ши „да ће ли ци та ци ја по че ти од це не од 8.320 кр. 93 ф. и да 
цр кве на оп шти на за др жа ва се би пра ва ко ме ће по ве ри ти зи да ње шко ле.“ 
Да ље са зна је мо да је „по оба вље ној ли ци та ци ји оста ла […] рад ња на Пе те ра 
Мар ти на из Пер ја мо ша, а цр кве ни од бор за др жа ва се би пра во, као што је у 

15 АП СЦОН, ФЗ 1896–1902, стр. 101. 
16 АП СЦОН, ФЗ 1896–1902, бр. 13 / 10/23. 5. 1901.
17 Од лу ка је до не та у скла ду са про пи си ма Ре скрип та, ко јим је пред ви ђе но да, уко ли ко у 

не кој оп шти ни има ви ше од 100 школ ске де це, шко ла мо ра има ти два учи те ља.
18 АП СЦОН, ФЗ 1902–1906, За пи сник сед ни це од 21. 11. 1904.
19 АП СЦОН, ФЗ 1902–1906, За пи сник сед ни це од 27. 3. 1905.
20 АП СЦОН, ФЗ 1906–1915, бр. 23 / 6/19. 8. 1910, стр. 171.
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За ста ви из ја вље но, и пре да је рад њу Ми ла ну Вла хо ви ћу, ро дом из Ки кин де, 
на су му од 8295 кру на.“21

По до го во ру са мај сто ром Ми ла ном Вла хо ви ћем, школ ска згра да тре-
ба ло је да бу де сва од пе че них ци га ла 30 цм де бљи не, а зи до ви и сред њи 
зи до ви од ва ља ка де бљи не 45 цм и по ве за ни гво жђем. За бла гај ни ка нов ца 
за зи да ње шко ле од ре ђен је Ар са Че кић, та да шњи „школ ски пред сед ник“. 

Но ва школ ска згра да би ла је го то ва ав гу ста 1911, па се од мах по ста вио 
про блем „од ку да ће се на ба ви ти ства ри за но ву школ ску згра ду и шта све 
[треба набавити]“. Ре ше но је „да се ис тр о ши иста сво та ко ја је као ви шак 
раз ре за на за зи да ње шко ле, а ако бу де још тре ба ло, да се диг не из Ште ди о-
ни це и да се иста су ма раз ре же у то ку 1912. г.“ Та ко ђе је од лу че но „да се 
на ба ве и фу ру не, астал, ка те дра, штед њак, и ну жник да се изи да и опра ви 
за обе шко ле и да се ко па бу нар [...] и да се да ду ска ми је пра ви ти.“22 Та ко ђе, 
„да се огра да на бра зди од др ве та по диг не, са со ка ка да се на пра ви ка пи ја и 
ка пи џик“.23 Од лу че но је да се на пра ве 20 ска ми ја од по три ме ста, да су две 
по две ска ми је са ста вље не, а пред у зи мач да два пут ска ми је офа р ба.

Од та да су, на обе ма школ ским згра да ма вр ше не са мо ма ње оправ ке и 
нео п ход но одр жа ва ње (кре ча ње, фар ба ње итд.), али је њи хов об лик остао 
не про ме њен ско ро на ред них по ла ве ка. Та кве су и да нас.

Уз по ме ну те пред ме те ко ји ма је опре мље на но ва шко ла 1912. го ди не, 
за ни мљив је, у ве зи са пи та њем це ло куп не цр кве но-школ ске имо ви не, пре-
гле да ни (срав ње ни) до ку мент раз мо трен на сед ни ци ЕАО одр жа ној 13/25. 
но вем бра 1896, у ве зи са ин вен та ром школ ског имет ка Срп ске пра во слав не 
цр кве не оп шти не у Наћ ва ли (из ве штај је са чи њен у ме сту 27. ок то бра 1896, 
а пот пи са ли су га Вељ ко Ани чић, пе ро во ђа, и Ми та Ани чић, школ ски пред-
сед ник).24

Земљишнипосед

Р. бр.

Број 
грун тов ног 

уло шка 
(за пи сни ка)

Озна че ње 
зе мљи шта по 

вр сти об ра ђи ва ња 
(кул ту ре)

Број ко ма да и 
ко ли чи на по вр ши не На чин 

ру ко ва ња 

Чист при ход 
по ка та ста ру 

ком. к. ј. хв. фор. новч.
1. 82 ора ћа 1 4 – на ужи ва ње 

учи те љу
27 93

2. 82 ба шта 1 – 800 2 67

21 АП СЦОН, ФЗ 1906–1915, бр. 29 / 7/20. 11. 1910, стр. 176–177. Иста се сво та нов ца по ја-
вљу је и у из ве шта ју школ ских оправ ки за раз до бље 1905–1911: Рад Епар хиј ске Упра ве Те ми-
швар ске од 1909–1912, Ве ли ка Ки кин да 1912, стр. 96–99.

22 АП СЦОН, ФЗ 1906–1915, За пи сник сед ни це од 6/19. 8. 1911, стр. 205–206.
23 АП СЦОН, ФЗ 1906–1915, За пи сник сед ни це од 19. 2. 1912, стр. 226–227.
24 АП СЕТ, Фонд СПВШ (у то ку сре ђи ва ња).
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1. 82–92 пр и
зе мљи 4 1 1 1 1 1 320 480 шко ла 1500

Осталепокретности

Р. бр. На зив Ко ли ко 
ко ма да 

Вред ност 
фор. новч.

1. Школ ске ска ми је 17 25 –
2. 2 ска ми је, 1 ра чу наљ ка 3 12 –

3. Ма па Уга р ске 1 ко мад, Та ми шке жу па ни је 1 ком., 
и 1 гло бус 3 22 53

4. 1 сто, 1 сто ли ца 2 4 –
5. 1 шти ца и 2 сли ке 3 2 –
6. 2 све ске сли ка за очи глед ну на ста ву 2 4 –
7. Књи га 4 3

72 53

Де таљ ни ји спи сак по крет но сти са чи њен је при ли ком при мо пре да је 
1. мар та 1897:

1. Гло бус у до бр ом ста њу
2. Ма па Ма ђа рор саг ко ро наи
3. Ма па Те меш ме ђе
4. Ма ла шти ца
5. 30 сли ка Но вог За ве та
6. Ста ри ди вит и пе ро
7. 2 ле њи ра – 1 нов, 1, ста ри
8. На став ни план
9. Из ве штај о ста њу нар. Фон до ва

10. 4 књи ге школ ске
11. Фа ул лен цер
12. 2 књи ге школ. ли ста 1870. и 1871. год.
13. 8 књи га школ ских
14. Днев ник школ ски де цем бар

79
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15. Глав ни школ. Про то кол од 1873.
16. Ста ри за пи сник 1892. год.
17. 2 ма ла сун ђе ра.25

На зад њој ко ри ци јед но га од кон сул то ва них за пи сни ка на ђе не су три 
за бе ле шке, ко је го во ре о на чи ну рас по ла га ња из ве сним књи жним фон дом 
наћ вал ске шко ле. За пи се до но си мо у це ли ни.

1.
Школ ске књи ге

Сво ји на Школ ског од бо ра у Наћ фа ли, на ба вље но од при хо да одр жа не 
бе се де26 1/13. ја ну а ра 1898:

Срп ски бу квар 35 ко ма да
Сла вен ски бу квар 8  ‘’
II. Чи тан ка  5  ‘’

III. Ра чу ни ца  5 ‘’
Ка та ва си ја  10
  ----------
  Све га 63 ко ма да
     У Нађ фа ли 1/13. септ. 1898.
     Жар ко Ву ка ди но вић, учи тељ

2.
1899. год. По чет ком школ ске го ди не из да то је си ро ма шним уче ни ци ма 

бу ква ра 6 ком, II. чи тан ка 1 ком, све га 7 ком. Оста је још 54 ком.
Жар ко Ву ка ди но вић, срп. нар. учи тељ

3.
1898/9. шк. год. по упут ству Г. предс:

Из да то је си ро ма шној шк. де ци: оста ју
1 Бу ква ра 1 22
2 Цр кве но сло вен ски бу ква ра 6 2
3 Чи тан ка II. ра зр. – 6
4 Ра чу ни ца II. ра зр. 2 3
5 Ка та ва си ја 3 7
6 Ср п. чи тан ка 4. ра зр. – 1
7 Зе мљо пис – 1
8 Ма ђ. је зи ко сло вље – 1
9 На став на осно ва – 1

25 АП СЦОН, ФЗ 1896–1902, За пи сник сед ни це од 26. 2. 1897, стр. 49.
26 По на шим ме сти ма по сто ја ла је прак са одр жа ва ња сêла и бе се да, са кул тур но-умет нич-

ким про гра мом (пе ва њем, сви ра њем, „из и гра ва њем“ кра ћих по зо ри шних ко ма да) и игран ком, 
чи ји је при ход на ме њен ра зним свр ха ма или уста но ва ма. При ме ра ра ди, у Наћ ва ли су фе бру а ра 
1867. го ди не ђа ци срп ске шко ле одр жа ли бе се ду у ко рист срп ског по зо ри шта (За ста ва, год. II, 
бр. 21 / 11. 3. 1867, стр. 3).
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10 Срп. ма ла гра ма ти ка – 1
11 Мађ . чи тан ка – 1
12 Ма ђ. чи тан ка ста ра – 1
13 Ма ли ча со слов – 1
14 Ма ла шк. уред ба – 1
15 Кр. над зор ник – 1
16 Мађ . бу квар – 1
17 Упут ство за пре да ва ње – 1
18 За кон ски члан ци – 1

12/24. јан. 1900. год. пре дао све га 53 ком.

У Епар хи ји те ми швар ској чу ва се руч но по пу ње на та бли ца, на сло вље-
на „Школ ске дво ра не, про зо ри, на ме штај, учи ла, дво ри шта, вр то ви у Епар-
хи ји те ми швар ској кон цем шк. год. 1899–1900“, ко ја об у хва та по дат ке свих 
ве ро и спо вед них шко ла са под руч ја Епар хи је.27 За Срп ску ве ро и спо вед ну 
основ ну шко лу у Наћ ва ли, за пи са ни су сле де ћи по да ци,28 на осно ву ко јих се 
мо же уста но ви ти ка ко је, на по чет ку ХХ ве ка, из гле да ла шко ла у ме сту:

Црквено-школскаопштина(школскадворана):
Школ ска дво ра на: ду жи на – 10,75 м; ши ри на – 6,75 м; ви си на – 4,0 м; 

по вр ши на – 72,6 м2; 
За ко ли ко је де це: 91. 
Прозорa на шк. дво ра ни има: 5; ви си на – 1,5 м; ши ри на – 1,0 м; ко јој 

стра ни све та су окре ну ти: с.и. [североисток] . 
Ска ми је има: 20, сва ка је ду гач ка 2,12 м; укуп на ду жи на, 42,4 м; за ко-

ли ко је де це до ста: 80. 
Учи ла (на ме штај) има: та бла – 2; ра чу наљ ки – 1; шти ца 1; сли ка за 

би блиј ску по ве сни цу – 2; ма па – 1. 
Про ход уда љен: од шко ле – 25,5 м. 
Врт: учи тељ ски – 600 м2; школ ски – 200 м2.

На став ни ка дар. Пре ла зак срп ских шко ла под окри ље Цр кве ни је 
озна чио и ре ша ва ње ре дов них, су штин ских про бле ма са ко ји ма су се оп шти-
не су о ча ва ле. И у јед ном и у дру гом слу ча ју, глав ни узро ци би ли су сваг да-
шњи не до ста так ма те ри јал них сред ста ва за из др жа ва ње школ ског зда ња и 
учи те ља, као и из ве сна не ста бил ност учи те ља на сво јим рад ним ме сти ма. 
Те ка рак те ри сти ке ни су за о би шле ни Цр кве но-школ ску оп шти ну у Наћ ва ли, 
ко ја се у раз ма тра ном пе ри о ду од по ла ве ка су о чи ла са ши ро ком ле пе зом 
про бле ма и иза зо ва. 

Сту па ње на сна гу но вог ор га ни зо ва ња шко ла и школ ства про те кло је 
у Наћ ва ли мир но, без ве ли ких тр за ви ца, пре те жно због то га што је за ка-
те дром још од 1856. го ди не ра дио ис ку сни „дје то во спи та тељ“ Ди ониси је 
Пан ду ро вић. Оми љен и ве о ма по што ван у на ро ду, он је сво јом пре да ном 

27 Фонд СПВШ (у то ку сре ђи ва ња).
28 У кон тек сту ово га ра да, до но си мо ов де са мо нај ре ле вант ни је по дат ке из по ме ну те та бли це.



де лат но шћу ус пео да опи сме ни сву наћ вал ску де цу, на пот пу но за до вољ ство 
ме сних цр кве них ор га на.29

Ка да је Пан ду ро вић 1891. го ди не сту пио у ми ро ви ну, сход но та да шњој 
прак си об ја вљен је у ви ше ма хо ва сте чај за по пу ње ње учи тељ ског ме ста. То 
ни је про те кло глат ко: би ло да се ја вио са мо је дан кан ди дат (па је ЦШО ре-
шио „да се од би је, јер бо из јед ног не мо же мо би ра ти“30), би ло да су се при-
ја ви ла два кан ди да та („ком пе тен та“), али „иа ко пр ви пр вен ство има, ако по 
сте ча ју се при ма, а ово га дру го га се од би ја узрок што се ни је лич но ја вио“.31 
У да тим окол но сти ма, умо љен је био ста ри учи тељ да на ста ву др жи „као 
днев ни чар или су плент“, до ју ла 1891, че га се он „сво је вољ но при ма“. 

По што је школ ска 1891/92. го ди на већ би ла на по мо лу, де ле га ци ја Наћ-
ва ла ца је ус пе ла да у Ве ли кој Ки кин ди од школ ског ре фе рен та Сте фа на Но-
ва ко ви ћа из деј ству је да, по чев од 8. сеп тем бра 1891, учи тељ у Наћ ва ли бу де 
Ју ли је М. Сиф ни ос, ро ђе ни Те ми шва рац и ап сол вент Учи тељ ске шко ле у 
Сом бо ру. У Наћ ва ли је Сиф ни ос ра дио као при вре ме ни учи тељ све до кра ја 
школ ске 1891/92. го ди не. Ма да је имао ма ло учи тељ ског ис ку ства, ме шта ни 
су га це ни ли те је би ран чак и за скуп шти на ра и чла на ЦШО. Ме ђу тим, он је 
кра јем ју ла на пу стио Наћ ва лу, а Наћ вал ци су по но во оста ли без стал ног учи-
те ља. Сто га је на сед ни ци ЦШО 31. ма ја по твр ђе но да се отва ра но ви сте чај и 
уред ни ку Срп ског Си о на по ша ље од го ва ра ју ћи текст сте ча ја.32

Ка лен дар ске 1892, кроз наћ вал ску шко лу „про ше та ла“ су чак че ти ри 
учи те ља, и то на кон што се на сте ча ју у ме ђу вре ме ну при ја ви ло не ко ли ко 
не по доб них ком пе те на та. Нај пре је, по сле од ла ска Сиф ни о са, 20. ју ла 1892. 
иза бран свр ше ни учи тељ Вла ди мир Вој но вић, ро дом из Ка лу ђе ро ва, ко ји је 
ту остао са мо пре ко ле та, до 27. ав гу ста 1892. За њим сле ди Ђор ђе Кне же вић 
из Ве ли ке Ки кин де, та ко ђе свр ше ни учи тељ, ко ји је у Наћ ва ли остао од 1. 
сеп тем бра до 9. но вем бра 1892. Сле де ћи учи тељ, Ду шан Ба кић (пре по ру чен 
по на ло гу ЕШО), до шао је са сво јим бра том Ми ла ном на са мо је дан дан, тек 
то ли ко да обо ји ца од ЦШО ис кам че („при ва ре“) 15 ф. на ра чун „тро шко ва за 
усе ље ње“ и по бег ну „пре ко њи ва“, а да „ни су ни отво ри ли шко лу“.33 Да кле, 
он прак тич но ни је ни био наћ вал ски учи тељ. Нај зад, тек че твр ти учи тељ, 
Ђор ђе Ада мо вић (нео спо со бљен, то јест без про пи сне школ ске спре ме), слу-
жбо ва ће у Наћ ва ли од 6. де цем бра 1892. па све до 31. ју ла 1895. Ада мо вић је 
та да под нео остав ку због не су гла си ца са ме сним све ште ни ком Ђор ђем Ву-
ји ћем ко ји га је, из гле да, на раз не на чи не, оме тао у учи тељ ском ра ду. Бу ду ћи 
ве о ма за до во љан са учи те ље вим ра дом, ме сни ЦШО му „са жа ље њем при ма 
остав ку“.34

29 У при лог на шој тврд њи сто ји чи ње ни ца да – бар на осно ву пре гле да них за пи сни ка и 
до ку ме на та – ни је на ђе на ни јед на ту жба про тив ра да учи те ља Пан ду ро ви ћа, или не га тив на при-
мед ба у ве зи са ње го вим ра дом. 

30 АП СЦОН, ФЗ 1885–1892, бр. 11 / 25. 3. 1891.
31 АП СЦОН, ФЗ 1885–1892, бр. 23 / 6. 8. 1891.
32 Огла си су об ја вље ни у Срп ском Си о ну бр. 24 / 14. 6. 1892, стр. 397; бр. 25 / 21. 6. 1892, стр. 

418. и бр. 26 / 28. 6. 1892, стр. 437.
33 АП СЦОН, ФЗ 1892–1896, бр. 10 / 22. 11. 1893, при мед ба олов ком при до да та у за пи сни ку.
34 АП СЦОН, ФЗ 1885–1892, За пи сник сед ни це од 15. 5. 1895, стр. 140.
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Да би се обез бе дио по че так но ве школ ске го ди не, на скуп штин ској сед-
ни ци 3. сеп тем бра 1895. иза бран је за учи те ља Ми лан Па вло вић. Ме ђу тим, 
за крат ко вре ме он је ус пео да иза зо ве ан ти па ти ју ЦШО, нај пре због од би-
ја ња вр ше ња ду жно сти иза бра ног пе ро во ђе на оп штин ским сед ни ца ма, а 
нај по сле и због на сил нич ког по на ша ња пре ма уче ни ци ма. До дат но, због 
ло шег здра вља ни је мо гао да, сход но уго во ру, по ји у цр кви. Све је то до при-
не ло да га ме сни ЦШО су спен ду је ју на 1896, по слав ши ЕШО од го ва ра ју ће 
ту жбе про тив ње га. Исто вре ме но, рас пи сан је и сте чај за но вог учи те ља, 
али се ни ко ни је при ја вио. 

По што шко ла ни је ра ди ла у је се њим ме се ци ма (сеп тем бар –но вем бар), 
од школ ског ре фе рен та Јо ва на По по ви ћа из Ве ли ке Ки кин де за тра жен је 
нов учи тељ. По слат је Ата на си је Ви тић, ро дом из Ога ра у Сре му, ко ји је от-
по чео рад 9. де цем бра 1896, а тре ба ло је да оста не до кра ја школ ске го ди не. 
Ме ђу тим, Ми лан Па вло вић ни ка ко ни је хтео да на пу сти шко лу и осо би то 
учи тељ ски стан, па је нај зад школ ски ре фе рент на шао ре ше ње да бо ле сном 
Па вло ви ћу по ста ви као по моћ ни ка Ви ти ћа, са усло вом да му овај да је по ло-
ви ну учи тељ ске пла те. 

Ипак, већ на сед ни ци 5. мар та / 21. фе бру а ра 1897. про чи та на је но ва од-
лу ка ЕШО и школ ског ре фе рен та ко јом се на ла же „да се мла ди до са да шњи 
учи тељ Ата на си је Ви тић, као стра нац из Ср би је из шко ле [има] ис те ра ти, а 
да се при ми Љу би ша Јо р го вић.“35 Он је у Наћ ва ли слу жбо вао око по ла го ди-
не. По на ло гу ЕШО, по ста вљен је „за при вре ме ног учи те ља до кра ја школ-
ске го ди не (29. ју на 1897), док се ствар са Па вло ви ћем не ре ши, са ½ пла те 
и ко ри шће њем це лог ста на.“36

По ис те ку овог ро ка, по што се на кон рас пи са ног сте ча ја ни је мо гао 
иза бра ти дру ги учи тељ, ме сни ЦШО је од лу чио да про ду жи учи тељ ски ан-
га жман Љу би ши Јо р го ви ћу за још го ди ну да на. Кон ста то ва но је, ме ђу тим, 
да је Љу би ша Јор го вић на пу стио Наћ ва лу и оти шао за учи те ља у Срп ској 
Кла ри ји, те се по но во мо ра рас пи са ти учи тељ ски сте чај.37

До та да, да не би на став ни про цес тр пео, по но во је за мо љен ста ри учи-
тељ Ди о ни си је Пан ду ро вић да др жи на ста ву као днев ни чар или „су плент“. 
На кон по но вље ног сте ча ја, 3. ок то бра 1897. иза бран је Жар ко Ву ка ди но вић.38

Он ће у Наћ ва ли оста ти до 29. но вем бра 1898, ка да под но си остав ку. 
Ма да је по про пи си ма Уред бе учи тељ био оба ве зан да у шко ли оста не још 
три ме се ца од да на ка да је под нео остав ку (што се у ње го вом слу ча ју ни је 
де си ло), на ван ред ној сед ни ци ЦШО 6/18. де цем бра 1898. од бор ни ци ма је 
са оп ште но да је школ ски над зор ник Вељ ко Пе тро вић на и ме но вао Ја ко ва Ј. 
Па ско ви ћа за при вре ме ног учи те ља, са пла том од 400 ф. и истим оба ве за ма 
као и ње гов прет ход ник. И Па ско вић је у Наћ ва ли остао са мо го ди ну да на, 
по што је мо рао 1. ја ну а ра 1900. на пу сти ти зва ње учи те ља, јер је био нео спо-
со бљен. На и ме, ЕШО је 1899. из дао на лог свим оп шти на ма да се, у ро ку од три 
ме се ца, по бри ну за до во ђе ње оспо со бље них учи те ља. У ве зи с тим, по што 

35 АП СЦОН, ФЗ 1885–1892, За пи сник сед ни це од 5. 3. / 21. 2. 1897, стр. 46.
36 АП СЦОН, ФЗ 1896–1902, Сед ни ца ЦШО од 26. 2. 1897, стр. 48.
37 АП СЦОН, ФЗ 1896–1902, бр. 1 / 29. 8. 1897, стр. 72.
38 АП СЦОН, ФЗ 1896–1902, бр. 1 / 21. 9. / 3. 10. 1897, стр. 76.
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се на пр вом и дру гом об ја вље ном сте ча ју ни ко ни је при ја вио, ме сни од бор 
„акла ма ци јом [затражио је] да се до са да шњи при вре ме ни учи тељ за др жи“ и 
да се за то по ша ље од го ва ра ју ћа мол ба ЕШО.39 Иа ко је, на кон по чет ка но ве 
школ ске го ди не, за ме ник епар хиј ског школ ског над зор ни ка Ђор ђе По по вић 
по ку шао да на сил но от ка же Па ско ви ћу учи тељ ско ме сто и на и ме ну је као 
при вре ме ног учи те ља Бо жи да ра Сто јан че ви ћа, ме сни од бор ни ка ко то ни је 
же лео да при хва ти, упр кос над зор ни ко вим прет ња ма. Чак и прет ња ЕШО да 
ће це лу скуп шти ну рас пу сти ти ако не при ми Бо жи да ра Сто јан че ви ћа ни је 
по ко ле ба ла Наћ вал це, те је за кљу че но да ЦШО ни ка ко не при ста је, „не го да 
школ ски над зор ник усво ји за кљу чак наћ вал ске скуп шти не и да сву прет њу 
њи хо ву от кло ни.“40 По што је рок за рас пи са ни сте чај ис те као, Ја ков Ј. Па ско-
вић је ипак са 1. ја ну а ром 1900. под нео остав ку, уз искре но жа ље ње ви ше од 
50 при сут них чла но ва на до тич ној скуп штин ској сед ни ци. 

Као по сле ди ца Па ско ви ће вог при нуд ног од ла ска, 6. мар та 1900. у Наћ-
ва ли је у при вре ме ном свој ству раз ме ште на оспо со бље на учи те љи ца Ан ка 
Ст. Бр кић, ко ја је има ла оба ве зу да др жи пе ро вођ ство, али и на ста ву у поф-
тор ној шко ли (по про пи су, два пут не дељ но). По јач ка оба ве за у цр кви би ла 
јој је опр о ште на, али је тре ба ло да се до го во ри са не ким од ме сних по ја ца 
да он уме сто ње оба вља ту ду жност. По за вр шет ку школ ске го ди не, 11. ју на 
1900, ЦШО је Ан ку Бр кић јед но гла сно иза брао за учи те љи цу са це лом пла-
том, та ко ђе са оба ве зом „да се по ста ра за пој ца“. Ме ђу тим, 29. но вем бра 1900. 
из не на да је „оти шла и шко лу оста ви ла“.41 Убр зо се, 14. де цем бра 1900, при-
ја ви ла и би ла при мље на Зо ри ца (Зор ка) Дра го је ва, под усло вом да оста не 
све док но ви учи тељ, пу тем сте ча ја, не бу де до шао. При вре ме но ста ње тра-
ја ло је све до по чет ка фе бру а ра 1901, ка да је за учи те ља при мљен Ра ди вој 
Ко јић, са пла том од 800 кру на и пра вом на ко ри ште ње две ју ба шти (јед не у 
се лу, јед не ван се ла), уз оба ве зне ду жно сти во ђе ња за пи сни ка при сед ни ца ма 
и др жа ња поф тор не шко ле.

Ко ји ћев до ла зак у Наћ ва лу озна чи ће по че так де се то го ди шњег пе ри о да 
ста бил но сти, ко ји се са свим по вољ но од ра зио на на пре дак та мо шње цр кве-
но-школ ске за јед ни це: број уче ни ка је по рас тао, ство ре ни су усло ви за отва-
ра ње још јед не шко ле, итд. Mесни ЦШО био је вр ло за до во љан ње го вим ра-
дом, а та ко ђе „и це лом на ро ду по во љан [je] био“. У ви ше на вра та био је би ран 
за чла на цр кве не скуп шти не и ЦШО. 

Отва ра њем дру ге шко ле (дру гог школ ског оде ље ња) у Наћ ва ли, при-
сти гле су и но ве, жен ске учи тељ ске сна ге: нај пре Еми ли ја Об ра до вић (од по-
чет ка 1905/06. го ди не до кра ја фе бру а ра 1906), Зор ка Ни ко ла је вић (до кра ја 
школ ске 1905/06). Ме ђу тим, дру га шко ла ни је ра ди ла це ле 1906/07, све до 
из бо ра (ме ђу шест ком пе тент ки ња) Ми ли це То мић 25. ав гу ста 1907.42 Она 
ће у Наћ ва ли оста ти све до апри ла 1909, ка да је под не ла остав ку.43 До кра ја 

39 АП СЦОН, ФЗ 1896–1902, За пи сник сед ни це од 25. 7. 1899. 
40 АП СЦОН, ФЗ 1896–1902, За пи сник сед ни це од 18 / 30. 10. 1899.
41 АП СЦОН, ФЗ 1896–1902, бр. 25 / 29. 11. 1900.
42 АП СЦОН, ФЗ 1906–1914, бр. 1 / 12/25. 8. 1907, стр. 28.
43 АП СЦОН, ФЗ 1906–1914, бр. 26 / 13/26. 4. 1909, стр. 129.
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школ ске 1908/09. на ње ном ме сту је ра ди ла Ма ра Ждра љо вић, али се ни је 
за др жа ла јер је би ла не за до вољ на до би је ном пла том.

На Ван ред ној скуп штин ској сед ни ци одр жа ној на Ма лу Го спо ји ну 
исте го ди не, јед но гла сно је за учи те љи цу иза бра на Ка ти ца Лун гу лов,44 ко ја 
ће у Наћ ва ли ра ди ти пу них де сет го ди на.

На ме сто пен зи о ни са ног учи те ља Ра ди во ја Ко ји ћа (ко нач ни про ра чун 
са њи ме оба вљен је 28. ав гу ста 1911), об ја вљен је сте чај, са ро ком до 25. сеп-
тем бра 1911. До тог да ту ма, као при вре ме не учи те љи це, на и ме но ва не су, ре-
дом: Да ни ца Ми ло шев (нео спо со бље на), од 30. ав гу ста 1911; на кон не де љу 
да на, од 5. сеп тем бра, оспо со бље на учи те љи ца Зор ка Ан дре је вић; нај зад, 
од 12. сеп тем бра 1911. Ле по са ва Де спи(је ва), та да још нео спо со бље на, али 
ко ја ће ап сол ви ра ти у Сом бо ру на ред не го ди не, до кле и оста је у Наћ ва ли. У 
про то ко ли ма ни је на ве де но да ли су прет ход не две учи те љи це уоп ште до-
ла зи ле у Наћ ва лу, али су сви из гле ди да ни су.

На сте чај ном по ступ ку 19. ав гу ста 1912. иза бран је Ра ди вој (Ра да) Лун-
гу лов, ро дом из Ба та ње, ди пло ми ра ни учи тељ, као нај мла ђи ме ђу при ја вље-
ним ком пе тен ти ма.45 Ме ђу тим, ЕШО је ре ше њем К бр. 158, 214 / II 208 ех 
1912. по ни штио ту од лу ку, по што кан ди дат ни је на пу нио 19 го ди на (ро ђен 
је 1894), па је та ко наћ вал ска шко ла оста ла са мо са јед ном учи те љи цом, ма да 
је Ле по са ва Де спи(је ва) би ла вољ на да се вра ти у Наћ ва лу. 

При ли ком но вог из бо ра за учи те ља (по на ло гу ЕШО), одр жа ног 4/17. но-
вем бра 1912, нај ви ше гла со ва до био је Иван Дра жић, из Срп ског Кр сту ра.46 
Но, ни он ни је ду го из др жао, та ко да је 1. фе бру а ра 1913. Ван ред на скуп шти-
на одо бри ла ре ше ње „да не би ра но вог учи те ља до кра ја школ ске го ди не, 
због не по вољ них ком пе те на та, да би се дон де и дру ги услед но вог сте ча ја 
при ја ви ли“.47

Сле де ћи из бор учи те ља због при лич но ве ли ког бро ја школ ске де це (по 
та да шњим нор ма ти ви ма), одр жан је 12. ју ла 1913; иза бран је Вла ди мир Ми-
ло ва нов. 

Учи тељ ски тан дем (ка сни је и брач ни пар) Ка ти ца Лун гу лов – Вла ди мир 
Ми ло ва нов ра ди ће у две срп ске ве ро и спо вед не шко ле у Наћ ва ли на ред них 
де сет школ ских го ди на, све до кра ја школ ске 1918/19. го ди не, ка да ће, услед 
по сле рат них ства ра ња но вих на ци о нал них др жа ва, сво је вољ но на пу сти ти 
Наћ ва лу. Њих дво је су, бар за то бур но рат но вре ме, оси гу ра ли из ве сну ста-
бил ност што се учи те ља ти че, ма да се не мо же ре ћи да у том пе ри о ду ни је 
би ло и тр за ви ца на ре ла ци ји учи те љи – ЦШО, про у зро ко ва них углав ном 
не бла го вре ме ним ис пу ње њем фи нан сиј ских оба ве за пре ма учи тељ ству. 
Не ре дов на на ста ва је за бе ле же на и то ком Свет ског ра та, ка да су ма ђар ске 
вла сти учи те ља Вла ди ми ра Ми ло ва но ва на из ве сно вре ме ли ши ле сло бо де 
и за тво ри ле.48

44 АП СЦОН, ФЗ 1906–1914, бр. 39 / 8/21. 9. 1909, стр. 145.
45 АП СЦОН, ФЗ 1906–1914, бр. 2 / 6/19. 8. 1912, стр. 237.
46 АП СЦОН, ФЗ 1906–1914, бр. 10 / 4/17. 11. 1912, стр. 247.
47 АП СЦОН, ФЗ 1906–1914, За пи сник сед ни це од 1. 2. 1913, стр. 257.
48 Д. Ке цић, „Ре кви ри ра ње зво на срп ских пра во слав них хра мо ва Те ми швар ске епар хи је 

1916–1917“, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју 59–60, 1999, стр. 176.
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Крај школ ске 1918/19. го ди не сим бо лич но озна ча ва крај јед но га до ба и 
крај раз ма тра ног по лу ве ков ног пе ри о да. Но во на ста ле окол но сти у на се љи ма 
де ла Ба на та ко ји је раз гра ни че њем при по јен Кра ље ви ни Ру му ни ји из не дри-
ле су но ве иза зо ве за ов да шње срп ске цр кве но-школ ске оп шти не, што ће се 
од ра зи ти и на ак тив ност ве ро и спо вед них шко ла.49

На став ни план. Сход но Ре скрип ту, у срп ским основ ним ве ро и спо вед-
ним шко ла ма из у ча ва ни су сле де ћи пред ме ти: На у ка ве ре са би блиј ским 
при по вет ка ма Ста ро га и осо би то Но во га за ве та, Чи та ње ча со сло ва и псал-
ти ра, је ван ђе ља и апо сто ла и про пи са них жи ти ја све тих, Цр кве но по ја ње, 
Срп ски је зик са до тич ном на у ком чи та ња и пи са ња ћи ри ли цом, Ра чун, Кра-
сно пис и Гим на сти ка. Кра јем ХIX ве ка је по на ло гу др жав них вла сти уве-
де но и уче ње ма ђар ског је зи ка. 

На ста ва је тра ја ла сва ко га да на пре под не (три ча са) и по под не (два ча са). 
По сто ја ли су не дељ ни од мо ри (сре да по под не – зи ми, од но сно че твр так це ли 
дан – ле ти, не де ља и пра знич ни да ни – ко ји су се на док на ђи ва ли сре дом или 
че тврт ком), од мо ри о ве ли ким пра зни ци ма (о Бо жи ћу пет да на по чев са Ту-
цин да ном, о Вас кр су шест да на по чев с Ве ли ким че тврт ком, о Ду хо ви ма 
три да на) и ве ли ки од мор (лет њи рас пуст), чи је је тра ја ње од ре ђи ва но сход-
но ме сним по тре ба ма. Не де љом и пра зни ком де ца су оба ве зно уче ство ва ла 
у бо го слу же њи ма.

У поф тор ним шко ла ма, уз по ме ну те пред ме те, об ра ђи ва ни су и: На у ка 
о зе мљо дељ ству (по љо при вре ди) и до мо вод ству, На у ка о чу ва њу здра вља и 
не ге у бо ле сти (Хи ги је на), Оте че стве ни ца са по вест ни цом срп ског на ро да и 
ду жно сти ма по да ни ка.

Из раз ма тра ног пе ри о да ни је на ђен ни је дан рас по ред ча со ва из наћ вал-
ске шко ле.

Из ве шта ји и ин спек ци је. У овом ра ду, у не ко ли ко ма хо ва по ме ну ли 
смо и ци ти ра ли из ве шта је ко ји су, обич но по зах те ву епар хиј ских вла сти, 
по пу ња ва ни и сла ни у Те ми швар, ра ди са чи ња ва ња ста ти сти ка, од ре ђи ва ња 
но вих учи те ља, отва ра ња оде ље ња и сл.

При ме ра ра ди, на ло гом Ш 790/531 ех 1899, ЕШО по зи ва све под руч не 
школ ске оп шти не у Те ми швар ској епар хи ји да од го во ре „да ли су отво ри ле 
V и VI раз ред, као и да ли се ’поф тор на’ шко ла др жи или не. И ако не, за што? 
Ујед но, да ли, пре ма […] Школ ској уред би, има ју де ца сву ну жну учев ну 
спре му? И ако не, за што?“ Наћ вал ски ШО, под пред сед ни штвом Ми те 
Ани чи ћа, на ре дов ној сед ни ци 2/14. де цем бра 1899, са чи нио је сле де ћи од-
го вор: „Гор њи на лог у це ло сти се усва ја, тј. да је наш ШО у спо ра зу му са г. 
учи те љем [Јаковом Ј. Пасковићем], V р. отво рио ујед но и с том при мед бом 
да ће се доц ни је, док се де ца бо ље спре ме – да ће се та да и VI р. отво ри ти. 
А што се поф тор не шко ле ти че, др жи се, а има их упи са них 59 све га, а по хо де 
46 де це […]; не по хо де 13. три нај сто ро и то су од та ко ве по ро ди це си ро те ко ји 

49 Д. По пов, Д. По пов, „Срп ска ве ро и спо вед на шко ла у Наћ ва ли 1919–1946“, Те ми швар ски 
збор ник 9, 2017, стр. 61–90.
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су ве ћи ном па сти ри и на по слет ку – ни су ре дов ну шко лу по ха ђа ли. А што 
се учев не спре ме ти че, Г. предс. ШО из ја вио је у шко ли 22. но вем бра де ци 
да из ја ве њи хо вим ро ди те љи ма, да им но вац за књи ге по раз ре ди ма да ду, а 
књи ге су упу ће не по Спи ску Шк. Учи ла, одо бре не од Еп. скуп шти не 15/27. 
апри ла 1898, из књи жа ре Јов[ана]. Ра да ка, па, по што до да нас ни тко но вац 
до нео ни је – то се овим из ве шта ва Слав ни Еп[архијски]. Шк. од бор да због 
си ро ти ње ни је се мо гла ин ка со ва ти одо бре на сво та од шк. при ре за у из но су 
од 545 ф. за год. 1899. и то га ра ди ни је се мо гло ну жне учев не спре ме шк. 
де ци ку по ва ти“.50

За школ ску 1904/05. го ди ну, учи тељ Ра ди вој Ко јић је, по на ло гу епар-
хиј ске упра ве, са ста вио из ве штај о спо ља шњем ста њу шко ле, сли чан већ 
по ме ну том из ве шта ју за 1899/1900.51 Као глав ни не до ста ци на ве де ни су: 
не по сто ја ње школ ског вр та и не до ста так књи га у школ ској и оп штин ској 
књи жни ци. У школ ској дво ра ни не до ста ја ли су ор ман и ка те дра, сли ке за 
очи глед ну на ста ву, за би блиј ске по ве сти, за сло вен ску азбу ку и за при ро до-
пис. Та ко ђе, тре ба ло је опра ви ти огра ду на учи те ље вој ба шти. 

Као од го вор на ове не до стат ке, при вре ме ни епар хиј ски школ ски ре фе-
рент Љу бо мир Ло тић, у свом из ве шта ју од 14/27. но вем бра 1907, мо ли да ЕШО 
из во ли да као ре ше ња (за мно ге цр кве не оп шти не, ме ђу њи ма и наћ вал ску) 
до не се сле де ће: да се, у ро ку од 30 да на, ме сни ШО по ста ра ју за школ ски 
врт, од но сно у ро ку од 14 да на да осну ју школ ску књи жни цу и да о то ме 
оба ве сте ЕШО.52

Слич ни су из ве шта ји на ђе ни и за школ ску 1905/06. го ди ну, из пе ра 
учи те ља Ра ди во ја Ко ји ћа и учи те љи це Зор ке Ни ко ла је вић. Из оба из ве шта ја 
се ви ди да се про шло го ди шње ста ње ни је ни ма ло по бољ ша ло, је ди но што 
су по ве ћа ни тро шко ви ко је је Цр кве на оп шти на да ва ла за шко ле, у из но су 
од 2328 кру на (за но ву), од но сно 2200 кру на (за ста ру шко лу). Из из ве шта ја 
про из ла зи да обе школ ске дво ра не ни су би ле из гра ђе не по про пи са ним нор-
ма ма, што се ти че по вр ши не, при род ног осве тље ња, а ни су би ле до вољ но 
оп скр бље не ни нео п ход ним учи ли ма. 

По та да шњој прак си, учи те љи су мо ра ли да пот пи шу тзв. школ ске фа-
си је, до ку мен те слич не да на шњим уго во ри ма за за по сле ње, у ко ји ма су би ли 
за пи са ни пред ви ђе ни нов ча ни до хо дак (пла та) и дру га бе ри ва ко ја им при-
па да ју. Би ло је слу ча је ва ка да не ки учи те љи, не за до вољ ни пред ви ђа њи ма у 
фа си ји, ни су хте ли да је пот пи шу, па су та да не пот пи са ни до ку мент цр кве не 
оп шти не сла ле ЕШО, ра ди ар би тра же. Та кав је слу чај био и са учи те љи цом 
Ми ли цом То мић, ко ја је 1908. го ди не Епар хи ји ту жи ла Наћ вал ску цр кве ну 
оп шти ну. Ту жба је раз мо тре на и по вољ но ре ше на, с тим „да се го спо ђи Ми-
ли ци То ми ће вој има да ва ти пла та од 1909. го ди не по про пи су XXVII за кон-
ског члан ка од 1907. го ди не и да пред сед ник има пот пи са ти школ ске фа си је 
за 1909. го ди ну и ви шој вла сти на по твр ду по сла ти.“53

50 АП СЦОН, ФЗ 1896–1902, бр. 12, зап. бр. 19 / 2/14. 12. 1899. 
51 АП СЕТ, Фонд СПВШ, Ку ти ја 438, Све жањ 9, Из ве шта ји о спо ља шњем ста њу шко ла 

(1896–1909), б. б.: Из ве штај о спо ља шњем ста њу шко ле. за шк. го ди не 1904/05. и 1905/06.
52 Рад Епар хиј ске упра ве те ми швар ске од 1906–1908. го ди не, Ве ли ка Ки кин да 1909, стр. 282.
53 АП СЦОН, ФЗ 1906–1915, бр. 82 / 18/30. 12. 1908, стр. 103. 
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У ве зи са школ ским ин спек ци ја ма, ко је су се од но си ле не са мо на оп шти 
из глед шко ле и учи о ни ца, до та ци ју, хи ги је ну већ и на сам на став ни про цес 
и рад учи те ља, са чу ва но је не ко ли ко из ве шта ја.

Епар хиј ски школ ски ре фе рент Ма та Ко со вац је у ве зи са над гле да њем 
шко ла у вре ме 27. 8. – 01. 12. 1898. за бе ле жио сле де ће: 

Нађ фа ла. Жар ко Ву ка ди но вић учи тељ оспо со бљен, има че тир ме шо ви та  
раз ре да; у та 4 раз ре да упи са но 91 де те, од ко јих су 53 му шка а 38 жен ска. 
Пла ту 400 ф. при ма уред но. Поф тор не шко ле не ма, а ни пла та му за то ни је од-
ре ђе на. До тле ра дио све пред ме те по „на став ној осно ви“, је ди но ни је у II-ом 
раз ре ду очи глед ну на ста ву. Сви пред ме ти до бро об ра ђе ни и де ца су од го ва-
ра ла пра вил но у пот пу ним ре че ни ца ма. Ди сци пли на до бра, а ред по про пи су. 
Учи тељ во ди днев ник, а бе ле жни це и на став ног спе ци јал ног пла на не ма. Ни је 
би ло ни де чи јих ме сеч них ра до ва, с то га што су де ца не у ред но шко лу по хо-
ди ла, о че му се над зор ник уве рио.

Школ ско зда ње је но во и у до бр ом ста њу; шко ла је здра ва и вид на, учи ла 
од че сти је би ло, а што ни је би ло, то је на ба вље но по над зор ни ко вом са ве ту, 
те је све на ме сту. Стан учи те љев лош, али се спре ма оп шти на да зи да, са мо 
јој фа ли не што но ва ца још, јер ве ћи део има. По зва ти оп шти ну, да за ве де 
поф тор ну шко лу и учи те љу од ре ди за то на гра ду.

Пре по ру чи ти учи те љу да спре ми још бе ле жни цу и на став ни план, а та-
ко исто пре по ру чи ти Сл. Епа рх. Школ ском Од бо ру, да из епа рх. фон да да де 
при по моћ овој оп шти ни за зи да ње учи тељ ског ста на.54

На сед ни ци ШО 14/27. но вем бра 1902. го ди не, пред сед ник ШО Са ва 
Ста мо ран из ве шта ва од бор да је др жав ни школ ски над зор ник по се тио наћ-
вал ску шко лу и да је за те као ма ло уче ни ка, да су тек дво је-тро је има ли књи-
ге и да ни је за до во љан зна њем ма ђар ског је зи ка. Ре ше ње је би ло сле де ће: 
„по што је ма ђар ски над зор ник 7. сеп тем бра т. г. по се тио шко лу, а ов де је шко-
ла по ста ром ка лен да ру по че ла, због то га ни је ни би ло мно го де це у шко ли 
јер се 7. [септем бра] тек упи си ва ње до вр ши ло, те та ко ни је се мо гао ни о 
ма ђар ском је зи ку уве ри ти.“ Та ко ђе, ре ше но је да се на ба ве по треб на учи ла, 
да се по бољ ша по ха ђа ње шко ле и да се за мо ли кнез да опо ме не ро ди те ље да 
ша љу сво ју де цу у поф тор ну шко лу.55

Епар хиј ски под над зор ник Ж. Јан ко вић је оба вио ин спек ци ју у наћ вал-
ској шко ли код два ју та мо шњих учи те ља Ра ди во ја Ко ји ћа и Ми ли це То мић 
и кон ста то вао низ не до ста та ка у по гле ду „те о ре тич не и прак тич не спре ме“. 
Са не ким ње го вим не по вољ ним кон ста та ци ја ма ни су се сло жи ли ни чла но-
ви ЦШО, са он да шњим школ ским пред сед ни ком Ар сом Че ки ћем на че лу. 
Епар хиј ски од го ва ра ју ћи акт раз мо трен је на ван ред ној сед ни ци ШО 12/25. 
апри ла 1909. и ско ро у це ли ни опо врг нут, што је био ре ђи по тез у она вре ме-
на. До ка за но је да под над зор ник ни је пра вил но по сту пио у ве зи са оба вље-
ном кон тро лом. Због пре тр пе них кри ти ка или мо жда због ра ни јих раз ло га 
што се не ре дов них пла та ти че, сле де ћег да на, на ван ред ној сед ни ци ШО 
13/26. апри ла 1909, при вре ме на учи те љи ца Ми ли ца То мић је под не ла остав ку. 

54 Рад Епар хиј ске упра ве те ми швар ске од 1872–1905, Пр ва књи га, Ср[емски] Кар лов ци 
1906, стр. 299.

55 АП СЦОН, ФЗ 1896–1902, бр. 17 / 14/27. 11. 1902. 
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ШО је остав ку при хва тио, уз мол бу пре ма ЕШО да им се до 1. ма ја по ша ље 
на исто ме сто је дан за ме ник, „да не би на ста ва уштрб тр пе ла“.56

За кључ ци. По сле при ме не ца р ског Ре скрип та а све до окон ча ња Ве ли-
ко га ра та и по де ле Ба на та, Срп ска ве ро и спо вед на основ на шко ла у Наћ ва ли 
функ ци о ни са ла је у кон ти ну и те ту (из у зи ма ју ћи не ко ли ко пе ри о да од по не-
ко ли ко ме се ци, ка да учи тељ ско ме сто ни је би ло по пу ње но), би ло са јед ним, 
би ло са два учи те ља. Ме ђу тим, овај пе ри од су обе ле жи ле че сте про ме не 
учи те ља чи ји су узр о ци би ли пре све га ма те ри јал не не при ли ке, али и ме ђу-
људ ски од но си. Ипак, учи те љи ко ји су ду же ра ди ли у Наћ ва ли (Ди о ни си је 
Пан ду ро вић, Ра ди вој Ко јић, Ка ти ца Лун гу лов и Вла ди мир Ми ло ва нов) по-
сти гли су зна чај не ре зул та те и знат но до при не ли опи сме ња ва њу чи та вих 
ге не ра ци ја ма ли ша на, али и очу ва њу њи хо ве ве р ске и на ци о нал не све сти. 
Упр кос фи нан сиј ским те шко ћа ма, Цр кве но-школ ска оп шти на ус пе ла је да 
у да том пе ри о ду са гра ди (про ши ри) и опре ми две школ ске згра де и учи тељ-
ски стан, што је омо гу ћи ло да та мо шња срп ска шко ла на ста ви свој рад и у 
мно го те жим усло ви ма, на кон Свет ског ра та. Де ло ва ње и це ло куп на про-
бле ма ти ка Срп ске ве ро и спо вед не шко ле у Наћ ва ли 1869–1919. го ди не ка-
рак те ри стич ни су за све та да шње срп ске шко ле у По мо риш ју.

ПРИ ЛОГ А

Број но ста ње школ ске де це у оде ље њи ма Пра во слав не срп ске ве ро и спо-
вед не шко ле у Наћ ва ли за по је ди не школ ске го ди не у пе ри о ду 1869–1919.57

Шк. год.
Број уче ни ка

При мед бе о снов на
шко ла 

поф тор на 
шко ла све га

1872/73 71 7158 Шест ра зр. осн. шко ле
1877/78 116 11659

1885/86 79 7960

1893/94 117 22 13961 Све га 170 шко ло о ба ве зне де це; осло бо ђе но 
по ха ђа ња шко ле (због си ро ма штва): 53 де те та.

1894/95 76 7662

1896/97 67 6763 Че ти ри ра зр. осн. шко ле
1897/98 91 9164 Че ти ри ра зр. осн. шко ле

56 АП СЦОН, ФЗ 1906–1914, бр. 26 / 13/26. 4. 1909, стр. 129.
57 И по ред по сто је ћих из во ра, по да ци о број ном ста њу уче ни ка у наћ вал ској срп ској ве ро-

и спо вед ној шко ли до Свет ско га ра та при лич но су не пот пу ни и, по не кад, не у са гла ше ни. Из при-
ло же не та бе ле ви ди се по раст бро ја школ ске де це све до из би ја ња ра та.

58 Рад Епар хиј ске упра ве те ми швар ске од 1872–1905, Ве ли ка Ки кин да 1906, стр. 136.
59 С. Бол ма нац, Ше ма ти зам Ис точ но пра во слав не ми тро по ли је срп ске у Ау стро-Угар ској 

год. 1878, Пан че во 1878, стр. 90.
60 Рад Епар хиј ске упра ве те ми швар ске од 1872–1905, Ве ли ка Ки кин да 1906, стр. 136.
61 АП СЦОН, ФЗ 1892–1896, За пи сник сед ни це од 22. 11. 1893, стр. 72.
62 АП СЦОН, ФЗ 1892–1896, За пи сник са Сед ни це ШО у Наћ ва ли, 22. 11. 1894, стр. 112.
63 Рад Епар хиј ске упра ве те ми швар ске од 1872–1905, стр. 136.
64 Исто, стр. 299.



1899/
1900 87 59 14665 Пет ра зр. основ не, три ра зр. по нов не шко ле.

По нов ну шко лу по ха ђа ло је са мо 44 ђа ка.
1900/01 80 59 13966 Че ти ри ра зр. осн., три ра зр. по нов не шко ле
1901/02 108 59 16767 Че ти ри ра зр. осн., три ра зр. по нов не шко ле
1902/03 111 11168 Че ти ри ра зр. осн. шко ле
1903/04 111 11169 Че ти ри ра зр. осн. шко ле
1904/05 112 11270 Че ти ри ра зр. осн. шко ле
1905/06 62 42 10471 Пет ра зр. основ не, три ра зр. по нов не шко ле
1906/07 108 36 14472 Пет ра зр. основ не, три ра зр. по нов не шко ле
1907/08 111 44 15573 Пет ра зр. основ не, три ра зр. по нов не шко ле
1908/09 88 44 13274 Пет ра зр. основ не, три ра зр. по нов не шко ле
1909/10 118 46 16475 Пет ра зр. основ не, три ра зр. по нов не шко ле

ПРИ ЛОГ Б 
Би о граф ски по да ци учи те ља ко ји су слу жбо ва ли у Наћ ва ли  

у пе ри о ду 1869–1919.76

Ди о ни си је Пан ду ро вић ро ђен је 26. ок то бра 1824. у Сент Ан дра шу у 
Та ми шкој жу па ни ји. За вр шио је два раз ре да не мач ке нор мал не шко ле и 
пре па ран ди ју. Го во рио је срп ски, ру мун ски и не мач ки. Школ ске 1853/54. 
био је учи тељ у Кра љев цу. У Наћ ва ли је сту пио у слу жбу 6. де цем бра 1856. 
и ту је про вео цео свој рад ни век, из вев ши на пут ви ше од 35 ге не ра ци ја 
Ср ба осно ва ца. Ужи вао је ве ли ко по што ва ње ме ђу ме шта ни ма. Пре ми нуо 
је у осам де се тој го ди ни жи во та 6/19. ју на 1905. и са хра њен је на наћ вал ском 
гро бљу. Над гроб ни спо ме ник му је са чу ван. 

Ју ли је М. Сиф ни ос ро ђен је 1869. у Те ми шва ру. За вр шио је че ти ри раз-
ре да гра ђан ске шко ле у Пе тро ва ра ди ну и три раз ре да Учи тељ ске шко ле у 
Сом бо ру (1888–1891). Го во рио је срп ски, не мач ки и ру мун ски. У Наћ ва ли је 
слу жбо вао школ ске 1891/92, а у Печ ки 1895–1906. го ди не. Пред крај слу жбе 

65 АП СЦОН, ФЗ 1896–1902, бр. 12, зап. бр. 19 / 2/14. 12. 1899.
66 АП СЕТ, Без бро ја, Школ ски рад, здрав стве но ста ње – Пр о то пре зви те рат Арад ски 1900/01.
67 Исто.
68 Рад Епар хиј ске упра ве те ми швар ске од 1872–1905, стр. 136.
69 Исто, стр. 153.
70 АП СЕТ, Фонд СПВШ, Ку ти ја 438, Све жањ 10, Из ве шта ји о ста њу шко ла (1877–1915), 

Ис каз о ста њу с. н. шко ла у шк. год. 1904/05.
71 АП СЕТ, Фонд СПВШ, Ку ти ја 438, Све жањ 10, Из ве шта ји о ста њу шко ла (1877–1915), 

Ис каз о ста њу с. н. шко ла у шк. год. 1905/06.
72 АП СЕТ, Фонд СПВШ, Ку ти ја 438, Све жањ 10, Из ве шта ји о ста њу шко ла (1877–1915), 

Ис каз о ста њу с. н. шко ла у шк. год. 1906/07.
73 АП СЕТ, Фонд СПВШ, Ку ти ја 439, Све жањ 12, По је ди нач ни из ве шта ји о по ха ђа њу шко ла 

(1898–1910), б. б.: Из ве штај о по ха ђа њу шко ле 1907/8. шк. го ди не ... у Нађ фа ли, 8/21. 1. 1908.
74 АП СЕТ, Фонд СПВШ, Ку ти ја 439, Све жањ 12, По је ди нач ни из ве шта ји о по ха ђа њу шко ла 

(1898–1910), б. б.: Из ве штај о по ха ђа њу шко ле 1908/9. шк. го ди не ... у Нађ фа ли, 13/26. 12. 1908.
75 АП СЕТ, Фонд СПВШ, Ку ти ја 439, Све жањ 12, По је ди нач ни из ве шта ји о по ха ђа њу шко ла 

(1898–1910), б. б.: Из ве штај о по ха ђа њу шко ле 1909/10. шк. го ди не ... у Нађ фа ли, 1/14. 5. 1910.
76 Би о гра фи је су са чи ње не на осно ву по да та ка из мно гих из во ра, али, на жа лост, ни су пот-

пу не. Њи хов ре до след дат је по ре до сле ду слу жбо ва ња у наћ вал ској шко ли.
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био је др жав ни учи тељ у Сом бо ру, а на ме ра вао је да пре ђе у све штен ство, 
те су га 1924. та да шње епар хиј ске вла сти у Те ми шва ру по зва ле на дру ги, 
тре ћи и ше сти ис пит оспо со бље ња учи те ља за све ште нич ку слу жбу.

Вла ди мир Вој но вић ро ђен је 1871. у Ка лу ђе ро ву у Ба на ту. За вр шио је че-
ти ри раз ре да гим на зи је у Срем ским Кар лов ци ма и три раз ре да Учи тељ ске 
шко ле у Сом бо ру (1889–1892). У Наћ ва ли је слу жбо вао крат ко, све га ме сец 
да на пре по чет ка 1892/93. школ ске го ди не. Ка сни је је ра дио као учи тељ у Не-
ве си њу (око 1900) и Ши ду, где је исто вре ме но во дио Срп ско цр кве но пе вач ко 
дру штво „Ја вор – Гу сле“. 

Ђор ђе Кне же вић ро ђен је 1872. у Ве ли кој Ки кин ди. За вр шио је че ти ри 
раз ре да гим на зи је у ме сту и три раз ре да Учи тељ ске шко ле у Сом бо ру (1887–
1890). У Наћ ва ли је бо ра вио од 1. сеп тем бра до 9. ок то бра 1892. го ди не.

Ду шан Ба кић. То ком школ ске 1891/92. го ди не ра дио је као нео спо со-
бље ни при вре ме ни учи тељ у Ке тве љу (око три ме се ца). Ма да га је пре по ру-
чио ЕШО, у Наћ ва ли је остао са мо је дан дан, тек то ли ко да пре ва ри за не ки 
но вац „за усе ље ње“ и срам но по бег не, не сту пив ши у слу жбу. Го ди не 1896. 
по ја вљу је се као учи тељ у Лу ка рев цу, а до кра ја школ ске 1896/97. го ди не 
ра дио је та ко ђе као нео спо со бље ни учи тељ у Ве њу.

Ђор ђе Ада мо вић. Слу жбо вао је у Ве ли ком Га ју и Цр ве ној Цр кви (1882–
1883), и Наћ ва ли (1893–1895), ода кле се по ву као због не су гла си ца са ме сним 
све ште ни ком. Доц ни је је ра дио у оп штин ским (др жав ним) шко ла ма у Кру-
шчи ци код Бе ле Цр кве (1898), Ка лу ђе ро ву (1905) и Лу го ве ту (1906–1907).

Ми лан П. Па вло вић. Из ме ђу 1878. и 1880. го ди не био је учи тељ у Вар-
ја шу. У Наћ ва ли је слу жбо вао школ ске 1895/96. и то ком дру гог се ме стра 
1896/97. го ди не. Због бо ле сти али и на сил ног по на ша ња укло њен је из шко ле. 
Био је име но ван за учи те ља у Но вом Сен ти ва ну, за тим Ве ли ком Га ју (1897), 
али због бо ле сти ни је мо гао да др жи на ста ву.

Ата на си је Ви тић био је ро дом из Ога ра (Ср би ја). Из ве сно вре ме је 
учи те ље вао у Срп ској Цр њи (1896). У Наћ ва лу је до шао за по моћ ни ка обо-
ле лом Ми ла ну Па вло ви ћу кра јем 1896. го ди не, али се ов де за др жао све га 
три ме се ца, ка да је по слат за при вре ме ног учи те ља у Ве ли ком Га ју. Око 1906. 
го ди не слу жбо вао је у Шап цу. По ги нуо је 1913. го ди не у Дру гом бал кан ском 
ра ту, у бор ба ма код Те то ва.

Љу би ша Ј. Јор го вић је ро ђен 1875. у Вр шцу. За вр шио је че ти ри раз ре да 
ре ал ке у Вр шцу и два раз ре да гим на зи је у Срем ским Кар лов ци ма. По ха ђао 
је ре дов но три раз ре да Учи тељ ске шко ле у Сом бо ру (1892–1895). Го во рио је 
срп ски, ма ђар ски, не мач ки и ру мун ски. Ра дио је у Фен ла ку (1895–1896) и 
Наћ ва ли (1897), у при вре ме ном свој ству. Од 1. сеп тем бра 1897. по ми ње се као 
стал но на ме ште ни учи тељ у Срп ској Кла ри ји, а 1902. го ди не као при вре ме-
ни учи тељ у Ру мун ској Ке чи. Од 1905. по но во је ра дио у Кла ри ји. Уче ство-
вао је, као пред став ник Ср ба из Кла ри је, на Ве ли кој на род ној скуп шти ни 
Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи у Но вом Са ду 
12/25. но вем бра 1918. го ди не. Умро је у Вр шцу. 

Жар ко Ву ка ди но вић ро ђен је 1877. у Ку ли (Бач ка). За вр шио је че ти ри 
раз ре да гим на зи је у Сом бо ру и три раз ре да Учи тељ ске шко ле у Сом бо ру 
(1892–1895). Пр во ме сто слу жбо ва ња би ло му је Гра дац у Бо сни. На кон слу-
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жбо ва ња у Наћ ва ли (1898/99), на и ме но ван је за учи те ља у Ку ли. По ги нуо је 
у Ве ли ком ра ту. 

Ја ков Ј. Па ско вић је ро ђен 1856. у Срп ској Кла ри ји. За вр шио је са мо два 
раз ре да Учи тељ ске шко ле у Сом бо ру (1897–1899). Ра дио је као нео спо со бље-
ни учи тељ у Пе тро вом Се лу (1889. и 1896/97), Иван ди (1891) и Наћ ва ли (1898–
1899). Го ди не 1903/04. по ми ње се као учи тељ у Кла до ву. За вре ме Ве ли ког 
ра та из бе гао је у Ру си ју, те је у гра ду Маљ ту (око 70 км за пад но од Ир куц ка) 
пре да вао срп ској де ци у та мо шњој из бе глич кој шко ли. Умро је 5. ав гу ста 
1918. го ди не.

Ан ка Ст. Бр кић ро ђе на је 1878. у Ја ме ни (Срем). За вр ши ла је че ти ри раз-
ре да Ви ше де во јач ке шко ле у Сом бо ру и 4 раз ре да Учи тељ ске шко ле у Сом-
бо ру (1895–1899). Пр во рад но ме сто би ло јој је у Наћ ва ли, где је ра ди ла од 
фе бру а ра до но вем бра 1900.

Зо ри ца (Зор ка) Дра го је ва ро ђе на је 1879. у Цре па ји (Ба нат). За вр ши ла 
је 4 раз ре да Ви ше де во јач ке шко ле у Пан че ву и че ти ри раз ре да Учи тељ ске 
шко ле у Сом бо ру (1893–1897). Слу жбо ва ла је у Та ра шу (1897/98) и Шен ђур цу 
(1900). У Наћ ва ли је као учи те љи ца бо ра ви ла ве о ма крат ко, кра јем 1900. и 
по чет ком 1901. го ди не.

Ра ди вој Ко јић ро ђен је у Ба нат ском Но вом Се лу 18. ја ну а ра 1878. За вр шио 
је че ти ри раз ре да гра ђан ске шко ле у Пан че ву и че ти ри раз ре да Учи тељ ске 
шко ле у Сом бо ру (1896–1900). У Наћ ва ли је иза бран као стал ни учи тељ 
1901. и ту је слу жбо вао све до 1911. го ди не, ка да се пен зи о ни сао. Го во рио је 
срп ски, ма ђар ски, не мач ки и ру мун ски. Пре 1918. про ду жио је сво ју учи-
тељ ску ка ри је ру, ра де ћи као учи тељ у Ба нат ском Но вом Се лу. Та мо је био 
и пр ви пред сед ник „Ко ла мла дих Ср ба и Срп ки ња“, осно ва ног 1919. го ди не. 
Умро је пре 1938. го ди не. 

Еми ли ја Об ра до вић ро ђе на је у Ли пов ча ни ма (Хр ват ска) 1883. у учи-
тељ ској по ро ди ци То ме и Пе тре Об ра до вић из Оку ча на (Хр ват ска). За вр ши ла 
је че ти ри раз ре да Срп ске де во јач ке шко ле у Но вом Са ду и че ти ри раз ре да 
Учи тељ ске шко ле у Сом бо ру (1898–1902). Ра ди ла је као учи те љи ца у Мо но-
што ру школ ске 1904/05. У Наћ ва ли je по ста вље на 14/27. сеп тем бра 1905. и ту 
оста ла до фе бру а ра 1906. го ди не.

Зо р ка Ни ко ла је вић ро ђе на је у По ти ском Св. Ни ко ли 4. ма ја 1884. го ди не. 
За вр ши ла је че ти ри раз ре да гра ђан ске шко ле у Ве ли кој Ки кин ди и че ти ри 
раз ре да Учи тељ ске шко ле у Сом бо ру (1901–1905). Нај пре је ра ди ла као учи-
те љи ца у Мо лу, а за тим у Наћ ва ли (1905–1906), Мо но што ру (1910), Ве ли ком 
Сем пе тру (са пре ки ди ма 1909–1919). При кра ју слу жбе би ла је учи те љи ца у 
Ки кин ди.

Ми ли ца То мић ро ђе на је 1887. у Јо си фо ву (Ба нат). За вр ши ла је че ти ри 
раз ре да Ви ше де во јач ке шко ле у Сом бо ру и че ти ри раз ре да Учи тељ ске шко ле 
у Сом бо ру (1901–1905). У Наћ ва ли је ра ди ла 1905–1907. го ди не. При кра ју 
слу жбе би ла је учи те љи ца у Ско пљу. 

Ма ра Ждра љо вић. У Наћ ва ли је учи те ље ва ла са мо два ме се ца, од ма ја 
до кра ја школ ске 1908/09. го ди не. 

Ка ти ца (Ка та) Лун гу лов (уда та Ми ло ва нов) ро ђе на је 21. сеп тем бра 
1888. у Ба та њи. За вр ши ла је че ти ри раз ре да гра ђан ске шко ле у Ара ду и че-
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ти ри раз ре да Учи тељ ске шко ле у Сом бо ру (1904–1908). У Наћ ва лу је до шла 
са ста ту сом стал не учи те љи це и сту пи ла је на ду жност школ ске 1909/10. 
го ди не. Ов де је слу жбо ва ла све до 1919. го ди не. Теч но је го во ри ла не мач ки, 
ма ђар ски и ру мун ски. 

Да ни ца Ми ло шев ро ђе на је 1893. у Срп ском Па р да њу (Ба нат). За вр ши ла 
је че ти ри раз ре да ма ђар ске гра ђан ске шко ле у Бач кој Па лан ци и је дан раз ред 
Учи тељ ске шко ле у Сом бо ру (1907/08). У Наћ ва лу је за при вре ме ну нео спо-
со бље ну учи те љи цу на и ме но ва на 30. ав гу ста 1911, али ни је сту пи ла на ду-
жност. 

Зор ка Ан дре је вић ро ђе на је 1887. у Вр шцу. За вр ши ла је че ти ри раз ре да 
Ви ше де во јач ке шко ле у Сом бо ру и че ти ри раз ре да Учи тељ ске шко ле у 
Сом бо ру (1902–1906), где је ди пло ми ра ла 1907. За при вре ме ну учи те љи цу 
у Наћ ва ли по ста вље на је 5. сеп тем бра 1911, али ни је сту пи ла на ду жност.

Ле по са ва Де спи ро ђе на је 1894. у Сом бо ру. За вр ши ла је че ти ри раз ре да 
срп ске Ви ше де во јач ке шко ле у Сом бо ру и че ти ри раз ре да Учи тељ ске шко ле 
у Сом бо ру (1908–1912). За при вре ме ну учи те љи цу у Наћ ва ли по ста вље на је 
12. сеп тем бра 1911. као нео спо со бље на; оста ла је ов де до оспо со бље ња 1912. 
го ди не. 

Ра ди вој (Ра да) Лун гу лов ро ђен је у Ба та њи 1894. За вр шио је че ти ри 
раз ре да гра ђан ске шко ле у Но вом Сен ти ва ну и че ти ри раз ре да Учи тељ ске 
шко ле у Сом бо ру (1908–1912). У Наћ ва ли је слу жио крат ко 1912. (од ав гу ста 
до ок то бра), за тим је био учи тељ у Ва р ја шу, све до 1919. (ов де је пред во дио 
и му шки хор), ка да је пре шао у Ба та њу. При кра ју слу жбе (пре 1938. го ди не) 
био је упра ви тељ шко ле у Су бо ти ци. 

Иван Дра жић ро ђен је 1886. у Срп ском Кр сту ру. За вр шио је че ти ри 
раз ре да гра ђан ске шко ле и че ти ри раз ре да Учи тељ ске шко ле у Сом бо ру 
(1904–1910). У Наћ ва ли је слу жио школ ске 1912/13. го ди не. При кра ју ка ри-
је ре био је учи тељ у Срп ском Кр сту ру, где је и пре ми нуо пре 1938. го ди не.

Вла ди мир Ми ло ва нов ро ђен је 1894. у Вај ма шу. За вр шио је че ти ри раз-
ре да гра ђан ске шко ле у Срп ском Све том Ни ко ли и че ти ри раз ре да Учи тељ-
ске шко ле у Сом бо ру (1909–1913). У Наћ ва ли је ра дио од школ ске 1913/14. 
го ди не до 1918/19, ка да је са су пру гом (Ка ти цом) сво је вољ но на пу стио рад но 
ме сто. На кон из ве сног вре ме на тра жи ли су да бу ду по но во при мље ни, ме-
ђу тим, ме сни ШО их је од био. Вла ди мир Ми ло ва нов је ка сни је био учи тељ 
у Су бо ти ци.

ȘCO A LA CONFESIONALĂ SÂRBĂ DIN SA TU MA RE (ARAD) 
(1869–1919)

Du šan J. Po pov, De jan Po pov

Re zu mat

Luc ra rea urmăreşte ce le mai im por tan te aspec te le ga te de funcțio na rea Şco lii Con-
fe si o na le Or to do xe Sârbe din Sa tu Ma re (ju deţul  Arad, România), ca re cu prind pe ri o a da 
de la apli ca rea Re scrip tu lui Im pe rial din anul 1869 și până la di zol va rea Mo nar hi ei 
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Au stro-Un ga re după ter mi na rea Războiului mo dial 1914–1918. Ma jo ri ta tea in for maţii lor 
se bazează pe iz vo a re ine di te. În luc ra re se prezintă con tex tul funcţionării şco lii, fi ind 
cer ce ta te: or ga ni za rea învățământului, con du ce rea șco lii, ca dre le di dac ti ce şi greutăţile 
întâmpinate pe di ver se pla nu ri pe du ra ta ani lor ana li zaţi. Luc ra rea adu ce in for maţii  de spre 
proprietăţile imo bi le ale şco lii, de spre activităţile ex traşco la re ale ele vi lor de atun ci, cât 
şi de spre ra po ar te le întocmite cu oca zia di fe ri te lor in specţii . După con clu zii sunt da te sub 
formă de ane xe da te le sta ti sti ce cu numărul ele vi lor şi bi o gra fi i le tu tu ror învăţătorilor. 
Din luc ra re re i es in for mații  de spre mo de sta do ta re a șco lii cu ma te ri a le di dac ti ce, lip sa 
re la tiv ma re a învățătorilor ate stați, con flic te le între ca dre le di dac ti ce și con si liul bi se ri-
cesc-șco lar din lo ca li ta te, sta giul re la tiv scu rt al învățătorilor în lo ca li ta te, dar și numărul 
ma re de ele vi. Sunt de ase me nea pre zen ta te da te de spre șco a la repetitivă, ca re ar fi tre bu it 
ca în pe ri o a da când nu sunt lucrări agri co le să con ti nue edu cația ti ne ri lor după ter mi na-
rea ce lei de-a șasea cla se. Această mo da li ta te de edu cație a avut, ca în to a te localitățile 
bănățene, re zul ta te fo ar te mo de ste.

THE SER BIAN CON FES SI O NAL SCHOOL IN SA TU MA RE (ARAD) 
(1869–1919)

Du šan J. Po pov, De jan Po pov

Sum mary

The pa per fol lows the ac ti vity of the Se r bian Ort ho dox Con fes si o nal School in Sa-
tu Ma re (Arad Co unty, Ro ma nia), du ring the pe riod of the ap pli ca tion of the Im pe rial 
Re script in 1869, un til the fall of the Hab sburg Em pi re af ter the end of the World War 
1914–1918. Most of the pre sen ted in for ma tion is ba sed on new, so far un pu blis hed so u r-
ces. The pa per pre sents the con text in which the school wor ked, with a fo cus on: the 
school or ga ni za tion, school ma na ge ment, the te ac hers who ta ught the re, as well as the 
va ri o us is su es that emer ged du ring the exa mi ned pe riod. In ad di tion, the pa per brings 
in for ma tion on the school pro per ti es and on the re ports writ ten on the oc ca sion of va ri-
o us in spec ti ons. Sta ti sti cal da ta abo ut the num ber of stu dents and sho rt bi o grap hi cal 
da ta of the te ac hers in the Sa tu Ma re school are gi ven as an ne xes. It is con clu ded that the 
school was mo destly equ ip ped, it had a con stant lack of pro perly pre pa red te ac hers, the-
re we re con flicts bet we en the te ac hers and the lo cal Church and School Co un cil, but 
the re was a sig ni fi cant num ber of pu pils. In for ma tion on the so-cal led re pe ti tion school 
is gi ven as well. This school was in ten ded to pro vi de ad di ti o nal edu ca tion for the school 
gra du a tes (af ter the sixth gra de) du ring the pe ri ods when the re was less agri cul tu ral la-
bo ur. Ho we ver, this mo de of edu ca tion, had ex tre mely mo dest re sults in all Ba nat pla ces.
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Ж а р к о  В о ј н о в и ћ

БИ БЛИ О ТЕ КА МА НА СТИ РА БЕЗ ДИ НА  
ПРЕ МА ИН ВЕН ТА РУ ИЗ 1783. ГО ДИ НЕ

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду се го во ри о из гле ду би бли о те ке ма на сти ра Без ди на 
пред крај XVI II ве ка пре ма по да ци ма из ма на стир ског ин вен та ра из 1783. го ди не. 
На чи њен је по ку шај да се пра ти њен ну ме рич ки раз вој од пре се ље ња мо на ха ма-
на сти ра Вин че и фу зи је два брат ства  кра јем пр ве по ло ви не сто ле ћа. Ин вен тар је 
осмо трен са ста но ви шта оп ште исто ри је раз во ја ма на стир ских би бли о те ка Кар-
ло вач ке ми тро по ли је ово га до ба, а про у че на је и ње го ва фор ма са аспек та на у ке 
о књи зи. Раз ре ше но је пи та ње сме шта ја би бли о те ке уну тар ма на сти ра, а по том 
ана ли зи ран њен са др жај, при че му је ак це нат ста вљен на раз ли ко ва ње тра ди цио-
нал ног и мо дер ног. На осно ву ових по да та ка, до шло се до за кључ ка да је без дин ска 
би бли о те ка би ла, де лом за хва љу ју ћи знат ном бро ју стра них књи га, мо жда нај бо-
га ти ја ма на стир ска збир ка Кар ло вач ке ми тро по ли је овог вре ме на.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: манастир Без дин, би бли о те ка, ин вен тар из 1783. го ди не, 
бо го слу жбе на књи га, стра на књи га.

Пра во слав ни ма на сти ри на под руч ју Хаб збу р шке им пе ри је ушли су у 
XVI II сто ле ће, по сле Беч ког ра та, Ве ли ке се о бе, Ка р ло вач ког и По жа ре вач-
ког ми ра, у ло шем фи зич ком ста њу. Осим што су ве ћи ном би ли по па ље ни, 
оште ће ни, опљач ка ни, на пу ште ни, не ки од њих су мо ра ли по ста ти уто чи-
ште и мо на си ма, та ко ре ћи чи та вим ма на сти ри ма, са под руч ја под вла шћу 
Осман ли ја. У та квим окол но сти ма је два се мо гао одр жа ва ти и го ли мо на шки 
жи вот, а ма на сти ри су оску де ва ли у све му. Осим што су на сва ки на чин, уз 
ве ли ке жр тве и по моћ це ле пра во слав не за јед ни це, мо ра ли ре ста у ри ра ти 
цр кве и ко на ке, нај те же им је па дао не до ста так бо го слу жбе них пред ме та, 
ко ји су та ко ђе ре дов но стра да ва ли, или су, уко лико су из бе гли рат на пу сто-
ше ња, од ста ро сти гу би ли упо тре бљи вост. Чи ни се да се то на пр вом ме сту 
ти ца ло њи хо вих би бли о те ка као основ ног бо го слу жбе ног ору ђа. Књи ге, на-
пра вље не нај ве ћим де лом од ор ган ске ма те ри је, скло не су бр жем про па да-
њу. Има мо ли у ви ду да су бо го слу жбе не књи ге, у од но су на све дру ге, без 
прем ца по сте пе ну уче ста ло сти ко ри ште ња, на ро чи то у ма на сти ри ма ко ји 
по дроб но др же сло во ти пи ка (на пр вом ме сту слу жаб ни ци, ча со сло ви, 
псал ти ри), мо же мо оче ки ва ти да се бр же оште ћу ју, упр кос по зна тој фи зич-
кој со лид но сти њи хо ве тра ди ци о нал не из ра де. До по те шко ћа до ла зи кад им 
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се не мо же на ћи за ме на, што бо го слу же ње до во ди у опа сност. Упра во је то 
ка рак те ри сти ка пр ве по ло ви не XVI II ве ка, не са мо у ма на стир ским већ и у 
па ро хиј ским би бли о те ка ма, ко је су че сто у пот пу но сти не ста ја ле, а ни је би ло 
до вољ но из во ра за об на вља ње. Срп ске књи ге се већ одав но ни су об ја вљи-
ва ле, а до ру ских се ни је мо гло до ћи у сва ком тре нут ку; осим то га, би ле су 
и ван ред но ску пе. Сто га су цр кве не би бли о те ке овог до ба нај че шће из у зет но 
си ро ма шне, сво де ћи се у нај бо љем слу ча ју на бо го слу жбе ни ми ни мум.1 Ма-
на стир ко ји је имао овај ми ни мал но по треб ни број бо го слу жбе них књи га 
мо гао се сма тра ти срећ ним, чак и ако су би ле у ло шем фи зич ком ста њу, јер 
је то зна чи ло да је мо гу ће ис пу ња ва ти основ ну свр ху ки но виј ског ви да мо на-
штва, а то је за јед нич ко бо го слу же ње.

Ипак, сто ле ће о ко јем је реч до не ће ве ли ке про ме не и њи ма. Са сре ђи ва-
њем по ли тич ке си ту а ци је до ла зи ло је и до ста би ли за ци је оп штих дру штве-
них при ли ка, укљу чу ју ћи и цр кве ни жи вот, на че му су, као гла ва ри срп ске 
цр кве не ау то но ми је у Хаб збу р шкој им пе ри ји, зду шно на сто ја ли ка р ло вач ки 
ми тро по ли ти, на ро чи то по чев од Мој си ја (Пе тро ви ћа) и Ви кен ти ја (Јо ва но-
ви ћа). У пи та њу су ре форм ски за хва ти, ко ји су се, мо жда нео че ки ва но, у огр ом-
ној ме ри од ра зи ли и на са др жа је ма на стир ских би бли о те ка на те ри то ри ји 
њи хо ве ка нон ске од го во р но сти. Ви зи та ци ја ко ју је 1733. го ди не оба вио ми тро-
по лит Ви кен ти је (Јо ва но вић)2 по ка за ла је оп ште ло ше ста ње ма на стир ских 
би бли о те ка, и ква ли та тив но и кван ти та тив но. Књи ге срп ског по ре кла, ру-
ко пи сне или штам па не, нај че шће су би ле „овет ша ле“, а ру ских књи га, ко је 
Ср би ко ри сте од по чет ка XVII ве ка, а ма сов но од ње го ве сре ди не, ни је би ло 
у до вољ ном бро ју. Сто га се мо ра ло под у зе ти об на вља ње тих би бли о те ка, с 
тим што је ми тро по лит про пи сао да књи ге мо ра ју би ти ру ског по ре кла,3 
чи ме је по ста вљен те мељ нор ми ра њу оба ве зног би бли о теч ког књи жног са-
ста ва. Од тог тре нут ка, ма на стир ске би бли о те ке по чи њу на ра ста ти, али и 
до би ја ти, у свом бо го слу жбе ном кор пу су, чи сто ру ски ка рак тер. Не по сто ји 
ни је дан ма на стир ко ји би био из у зе так од овог пра ви ла.

По да ци о овом про це су, ко ји се од ви јао од че твр те де це ни је XVI II сто-
ле ћа, по ти чу углав ном из фру шко гор ских ма на сти ра4 и ма на сти ра тзв. Кра-
ље ви не Ср би је (те ри то ри је под ау стриј ском упра вом 1718–1739). До ступ ни 
до ку мен ти не го во ре ка ква је си ту а ци ја би ла у оста лим де ло ви ма Кар ло вач ке 
ми тро по ли је, што се од но си и на Ба нат. Све јед но, са си гур но шћу се сме ре-
ћи да ни је мо гло би ти ве ли ке раз ли ке, с тим што је ста ње мо жда мо гло би ти 
и го ре, јер је Ба нат осло бо ђен од Осман ли ја тек 1718. го ди не. То се сва ка ко 

1 О ово ме вид. нпр.: Ди ми три је Бог да но вић, Ка та лог ћи рил ских ру ко пи са ма на сти ра Хи-
лан да ра, Бе о град 1978, 19.

2 Про то ко ли ви зи та ци је фру шко гор ских ма на сти ра ни су са чу ва ни, али је су они ко ји се 
ти чу ма на сти ра на под руч ју Кра ље ви не Ср би је под хаб збу р шком вла шћу (Ра до слав Гру јић, 
„При ло зи за исто ри ју Ср би је у до ба ау стриј ске оку па ци је (1718–1739)“, Спо ме ник СКА, 52 (1914); 
Мак сим Рат ко вић, „Из ве штај“, Гла сник Срп ског уче ног дру штва, 56 (1884)).

3 Ар хив Срп ске ака де ми је на у ка у Срем ским Кар лов ци ма, МП А, 98/1733, лист 1–1б.
4 Иа ко, као што је ре че но, до ку мен ти о овој ви зи та ци ји на Фру шкој го ри ни су са чу ва ни, 

мо же се по не што о ње ним ре зул та ти ма са зна ти по сред но, из ви зи та ци је оба вље не 1753. го ди не 
у вре ме ми тро по ли та Па вла (Не на до ви ћа) (Ди ми три је Ру ва рац, Опис срп ских фру шко гор ских 
ма на сти ра: 1753. год., Срем ски Ка р лов ци 1903).
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ти че и ма на сти ра Без ди на, за ко ји има мо ве о ма ма ло ар хив ских све до чан-
ста ва из овог пе ри о да. Ипак, ње го ва је исто ри ја осве тље на у ве ћој ме ри због 
суд би не ко ја га је за де си ла по сле Ау стриј ско-тур ског ра та окон ча ног по ра-
зом Хаб збур га, њи хо вим из го ном из Ср би је и скла па ња Бе о град ског ми ра 
1739. го ди не. На и ме, не же ле ћи да че ка ју осве ту Осман ли ја, мо на си ма на сти-
ра Вин че из бе гли су пре ко Ду на ва у Ба нат, и за у ста ви ли су се тек у Без ди ну, 
при че му су се брат ства спо ји ла у јед но, а ме сто на сто ја те ља за у зео је вин чан-
ски ар хи ман дрит, ка сни је ве о ма за па жен у цр кве ном жи во ту Кар ло вач ке ми-
тро по ли је Те о до си је (Ве се ли но вић).5 Овај до га ђај пред ста вља по че так но вог 
до ба ма на сти ра Без ди на, што се сва ка ко од ра зи ло и на ње го ву би бли о те ку.

Нај пре тре ба ка за ти да Без дин спа да у онај круг ма на сти ра ко ји свој 
пр ви си гур ни спо мен ду гу ју упра во сво јој би бли о те ци, што је чи ни ве о ма 
ва жном за ње гов исто риј ски иден ти тет. Осим то га, мно ги ма на сти ри свој 
оп ста нак ујед но ду гу ју упра во та квој вр сти из во ра. На и ме, кад се беч ки двор, 
кра јем сед ме де це ни је, по ду хва тио ре дук ци је ма на сти ра, зах те ва ни су од 
њих до ка зи о по ре клу и ста ро сти, при че му се су ге ри са ло да се они тра же 
у нај ста ри јим до ку мен ти ма и књи га ма, ка ко би се до ка за ло да ма на сти ри 
по сто је од ста ри не, што је тре ба ло да по мог не њи хо вом оп стан ку. За тра жив-
ши по дат ке о то ме од без дин ског брат ства, те ми швар ски епи скоп Ви кен ти-
је (Јо ва но вић Ви дак) до био је од го вор да овај ма на стир по сто ји нај ма ње од 
1539. го ди не, јер је за пис с тим по дат ком на ђен на јед ном псал ти ру из ма на-
сти р ске би бли о те ке, за јед но с име ном игу ма на и еко но ма. Ову ин фор ма ци ју 
про сле дио је ау стриј ским вла сти ма у јед ном оп штем из ве шта ју, при че му је 
за пис пре вео на не мач ки.6

О без дин ској би бли о те ци не ма мо по том за ду го вре ме ни ка квих све до-
чан ста ва. Не зна мо ка ко је мо гла из гле да ти пре ове вин чан ске се о бе, ни ти 
ка ко је из гле да ла у на ред не две или три де це ни је, што зна чи да те шко мо же мо 
пра ти ти њен раз вој. Ме ђу тим, мо же мо уста но ви ти не ке ва жне тач ке, ко је ће 
нас до ве сти до пра ве те ме овог ра да, а то је њен из глед у по след њој че твр ти ни 
XVI II сто ле ћа. Пр ва од њих тиче се по зна тог фе но ме на при нуд них ми гра ци ја 
ма на стир ских би бли о те ка. Зна се да у вре ме ра то ва мо на си ко ји би се ре ши ли 
да не че ка ју по бед нич ку и освет нич ки рас по ло же ну осман лиј ску вој ску, ни су 
спа са ва ли са мо го ле жи во те већ и ма на сти р ске вред но сти. То се нај пре од-
но си ло на пред ме те из ри зни це, али и на књи ге, ко је су се јед на ко сма тра ле 
све ти њом, а има ле су осим то га и знат ну ма те ри јал ну вред ност. Та ко су и 
вин чан ски мо на си у из бе гли штво по не ли сво је дра го це но сти (на пр вом ме сту 
је би ла по зна та ико на Бо го ро ди це, ка сни је про зва на Без дин ском), па и књи-
ге. На жа лост, не мо же мо зна ти да ли су их све ус пе ли пре не ти, али зна мо 
да су се не ке 1740. го ди не об ре ле у Без ди ну. То се нај пре од но си на по зна то 
је ван ђе ље, ко је је 1731. го ди не ма на сти ру Вин чи, са злат ним око вом, да ро-
вао бе о град ски ри бар ски цех. До ступ ни до ку мен ти све до че о још нај ма ње 
две књи ге ко је су при сти гле у Без дин – је дан ру ко пи сни апо стол и је дан 

5 Ила ри он Зе рем ски, Срп ски ма на сти ри у Ба на ту, њи хов по ста нак, про шлост и од но шај 
пре ма Ру му ни ма, Срем ски Ка р лов ци 1907, 104–106.

6 Ви кен ти је Јо ва но вић Ви дак, „О по стан ку срп ских ма на сти ра у Те ми шва р ској епа р хи ји“, 
Срп ски Си он бр. 7 (1903), 207. За пис об ја вљен у: И. Зе рем ски, Нав. де ло, 99.
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псал тир.7 Зна се, из истог из во ра, да су не ке на ба вља не од мах по сле то га – 
Мар га рит, ве ли ки треб ник и ти пик (сва ка ко све ру ске штам пе).8 Нај дра го це-
ни ји по да так, ме ђу тим, о без дин ској би бло те ци из сре ди не ве ка, по ти че из 
јед ног ин вен та ра са ста вље ног 1746. го ди не ко ји по ми ње Ила ри он (Зе рем ски), 
у ко јем сто ји да у њој има 59 књи га.9 На жа лост, он ни је дао по дроб ни је по-
дат ке, осим што је на по ме нуо да су све би ле на цр кве но сло вен ском је зи ку.

Све јед но, мо же се прет по ста ви ти, по ана ло ги ји са дру гим ма на сти ри ма 
тог вре ме на,10 да је реч углав ном о бо го слу жбе ним књи га ма, јер су тад књи ге 
дру гог ти па још увек би ва ле у ма њи ни. Осмо три мо ли пр ви део ин вен та ра 
из 1783, ко ји об ја вљу је мо на кра ју ра да,11 мо же мо са ве ли ком си гур но шћу 
прет по ста ви ти да је је дан део књи га на зва них „цр ков ним“ већ та да био у ма-
на сти ру, а да су ме ђу њи ма би ле и не ке од оних бо го слу жбе них књи га ко је 
на ла зи мо у гру пи „сла вјан ских“. Сва ка ко да ту тре ба убр о ја ти и два на ест 
ме сеч них ми не ја (ба рем је дан ком плет ко ји ви ди мо у ин вен та ру из 1783), без 
ко јих ре дов но бо го слу же ње ни је би ло мо гу ће. Што се ти че број но сти би бли-
о те ке, она је, мо гло би се ре ћи, про сеч не ве ли чи не; ма ње од ње су у то вре ме, 
ме ђу фру шко гор ским ма на сти ри ма, би ле би бли о те ке ма на сти ра Фе не ка, 
Обе де, Ја ска, Пет ко ви це, Ку ве жди на и При ви не гла ве.12 До дај мо да је још 
1733. го ди не би бли о те ка обли жњег ма на сти ра Хо до ша би ла знат но ве ћа, са 
ви ше од 90 књи га.13

За са да не зна мо ка ко је из гле дао да љи раз вој без дин ске би бли о те ке, на 
ко ји су на чин књи ге у њу сти за ле, у ко ли кој су ме ри ку по ва не, ко ли ко их је 
до шло као по клон и за ве шта ње окол них хри шћа на, и ко ли ко их је мо жда 
на сле ђе но од умр лих мо на ха ко ји су сво ју имо ви ну оста ви ли ма на сти ру. 
Ме ђу тим, по ре ди мо ли овај по да так из 1746. са укуп ним бро јем књи га на ве-
де ним у ин вен та ру 1783. го ди не – а то је 345, ла ко ће мо за кљу чи ти да се за 
тих 37 го ди на би бли о те ка уве ћа ла го то во шест пу та, што је огро ман на пре-
дак, ре кло би се и – не ти пи чан. Иа ко ов де ни је ме сто де таљ ни је го во ри ти о 
фи ло зо фи ји на ста ја ња јед не ма на стир ске би бли о те ке, тј. ње ној оче ки ва ној 
фи зи о но ми ји, тре ба ипак, ра ди раз у ме ва ња чи ње ни ца ко је ће се ка сни је из не-
ти, ка за ти да ма на стир ска би бли о те ка има свој оба ве зан и нео ба ве зан део. 
Оба ве зан је сва ка ко онај ко ји се са сто ји од бо го слу жбе них књи га, ко јих не из-
о став но у ма на сти ру мо ра би ти у до вољ ном бро ју. Ње му се мо гу при дру жи ти 
и оне књи ге ко је су про пи са не за ко лек тив но чи та ње, ре ци мо у тр пе за ри ји 

7 И. Зе рем ски, Нав. де ло, 105.
8 Исто. Реч је о до ку мен ти ма ве за ним за афе ру ко ју је иза звао па три јарх Ар се ни је Че твр-

ти не ле гал ним од у зи ма њем без дин ске имо ви не.
9 Исто, 109. Сва је при ли ка да овог ин вен та ра ви ше не ма.
10 До ку мен ти о ста њу фру шко гор ских ма на сти ра 1753. го ди не, па та ко и њи хо вих би блио-

те ка, на ла зе се у јед ном од кључ них из во ра за про у ча ва ње овог пи та ња, по ме ну том Ру вар че вом де лу. 
11 Ин вен тар је до би јен до бро том епи ско па бу дим ског и ад ми ни стра то ра те ми швар ског г. 

Лу ки ја на, на че му му за хва љу јем у име оних ко ји су за ин те ре со ва ни да што ви ше по да та ка о 
жи во ту Пра во слав не цр кве и срп ског на ро да угле да све тлост да на.

12 Ста ти стич ки пре глед, на осно ву Ру вар че ве књи ге: Жар ко Вој но вић, „Пре о бра жај би бли-
о те ка срп ских ма на сти ра на под руч ју Кар ло вач ке ми тр о по ли је у XVI II ве ку“, Чи та ли ште, 23 
(2013), 50.

13 Ин вен тар хо до шких књи га је у „теф те ру“ тог ма на сти ра ко ји се на ла зи у кар ло вач ком 
Ар хи ву, ме ђу не сиг ни ра ним спи си ма.
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за вре ме обе да, по пут збор ни ка жи ти ја све тих. Све оста ле књи ге ко је се мо гу 
на ћи у ма на стир ској би бли о те ци ни су нео п ход не за одр жа ва ње ки но ви је. 
Ипак, оне пред ста вља ју над град њу и у сва ком слу ча ју су увек би ле по жељ не. 
Њи хов број за ви си не по сред но од лич них ин те ре со ва ња мо на ха, на пр вом 
ме сту на сто ја те ља ко ји усме ра ва ју ду хов ни жи вот ма на сти ра. С дру ге стра не, 
мо гу их пре по ру чи ти цр кве не вла сти као нео п ход не, и за лич но хри шћан-
ско дог мат ско и мо рал но на пре до ва ње, и за јав ну по у ку. Сто га би се мо гао 
из ве сти за кљу чак да је ма на стир ско брат ство на то ли ко ви шем ду хов ном и 
ин те лек ту ал ном ни воу ко ли ко има ви ше не бо го слу жбе них књи га у ма на-
сти ру. На рав но, и овај за кљу чак има те о рет ске не до стат ке, од ко јих је пр ви 
прак тич не при ро де: при су ство ве ли ког бро ја ква ли тет них књи га ни ка ко не 
мо ра зна чи ти и да их сви мо на си – или ба рем не ки – за и ста и из у ча ва ју. То је 
пре све до чан ство о твор ци ма ма на сти р ске би бли о те ке и њи хо вим иде ја ма.

По што би бли о те ка ма на сти ра Без ди на, пре ма опи су са чи ње ном 1783. 
го ди не, спа да ме ђу оне у ко ји ма број бо го слу жбе них књи га не чи ни ве ћи ну, 
би ће по треб но ана ли зи ра ти тај фе но мен у основ ним цр та ма, ка ко би се на при-
ме ру Без ди на по ка зао при мер јед не ма на стир ске би бли о те ке с кра ја XVI II 
ве ка, ко ју би смо мо жда мо гли на зва ти чак и узор ном.14 Ве ли чи на би бли о те-
ке ина че у ве ли кој ме ри за ви си од фи нан сиј ских мо гућ но сти ма на сти ра, јер 
је це на књи га у оно вре ме би ла за да на шње пој мо ве не за ми сли ва. То зна чи 
да је ма на стир мо рао има ти знат на ма те ри јал на сред ства уко ли ко је ње го ва 
упра ва же ле ла да на ба вља по треб не књи ге. Чи ни се да је Без дин био ме ђу 
они ма ко ји су има ли та кве мо гућ но сти, јер је ма на стир ска еко но ми ја, ста ра-
њем ар хи ман дри та Те о до си ја (Ве се ли но ви ћа) и ње го вог на след ни ка Ди о ни-
си ја (Жи во и но ви ћа), до сти гла за ви дан сте пен.15 Осим то га, на рав но, од лу-
чу ју ћи фак тор је и за ин те ре со ва ност за рад на фор ми ра њу и по пу ња ва њу 
би бли о те ке, што под ра зу ме ва прет ход но по сто ја ње ја сни је ви зи је ње ног 
раз во ја, уско ве за не за ви зи ју ду хов ног раз во ја мо на шке за јед ни це.

Ма на стир ски ин вен та ри на ста ја ли су нај че шће из два раз ло га: пр ви је 
пре у зи ма ње ду жно сти при про ме ни на сто ја те ља, а дру ги, од осме де це ни је 
XVI II ве ка, је сте оп шти про пис о оба ве зном го ди шњем ин вен та ри са њу ко ји 
је до не ла власт Кар ло вач ке ми тро по ли је по за по ве сти беч ког дво ра.16 То је 
и раз лог што од овог вре ме на по ар хи ва ма на ла зи мо мно ге ин вен та ре ове 
вр сте. Ин вен тар ма на сти ра Без ди на из 1783. го ди не, о ко јем је ов де реч и ко ји 

14 Нај пре ва ља ре ћи и да број бо го слу жбе них књи га ни је ни ма ло по у здан по ка за тељ ква-
ли те та мо на шког жи во та: бо го слу же ње се јед на ко ва ља но и до след но мо же одр жа ва ти и уз три-
де сет као и уз, ре ци мо, две сто ти не бо го слу жбе них књи га, јер про сто у да том тре нут ку њи хов 
број не игра ни ка кву уло гу. При ме ра ра ди, за сва ко днев но бо го слу же ње на го ди шњем ни воу 
по тре бан је је дан ми неј ски ком плет (њих два на ест), па та ко не ма по тре бе да на јед ном бо го слу-
жбе ном ме сту бу де њих три или че ти ри, јер ће оста ти не у по тре бље ни. С дру ге стра не, по ве ћан 
број не бо го слу жбе них књи га пру жа ре ал ну мо гућ ност мо на шког ду хов ног на пре до ва ња.

15 И. Зе рем ски, Нав. де ло, 119; Сте ван Бу гар ски, Љу бо мир Сте па нов, Ма на стир Без дин: 
при лог за мо но гра фи ју, Те ми швар 1999, 77–78.

16 Про пис је до не сен у окви ру оп штег пла на дво ра, об ја вље ног на Са бо ру у Кар лов ци ма 
1769. го ди не, да у пот пу но сти ре гу ли ше од но се са Кар ло вач ком ми тро по ли јом као ор га ном срп-
ске цр кве но-на род не ау то но ми је, ста вља ју ћи је под сво ју кон тро лу. О то ме: Иси до ра То ча нац Ра-
до вић, Ре фор ма Срп ске пра во слав не цр кве у Хаб збур шкој мо нар хи ји за вре ме вла да ви не Ма ри је 
Те ре зи је и Јо си фа II (1740–1790), Бе о град 2014, 146.
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се овом при ли ком об ја вљу је, са ста вљен је при од ла ску из ма на сти ра ар хи-
ман дри та Па вла Ава ку мо ви ћа (упра вљао 1777–1783), по ње го вом из бо ру за 
па крач ког епи ско па.17 У пи та њу је до ку мент од не ну ме ри са не 44 стра не, са 
пот пу ним спи ском ма на стир ске имо ви не – цр ква, ко нак, по моћ не згра де, 
ба шта, са лаш, имо ви на у се лу Му на ри. По пис би бли о те ке на ла зи се на 
стра ни ца ма 4–5 и 17–23.

Опис ма на стир ских књи га по де љен је у ин вен та ру на два де ла. Пр ви 
но си на зив „Кни ги цр ковніа“. По оби ча ју при са ста вља њу ин вен та ра, на 
пр во ме сто у ње му до ла зи опис цр кве за јед но са сви ме што се у њој на ла зи, 
по чев од цен трал ног де ла, ол та ра. По што је ак тив ни бо го слу жбе ни фонд 
увек мо рао ста ја ти на рас по ла га њу све ште но слу жи те љи ма и пој ци ма, он се 
увек на ла зио или уну тар ол тар ске ап си де, у ђа ко ни ко ну, у пев ни ца ма или 
не ком ор ма ну у при пра ти. На жа лост, опис без дин ске цр кве тај нам по да так 
не пру жа, али зна мо да је, пре ма овом ин вен та ру, књи га сме ште них у са мој 
цр кви би ло 79. То по граф ски прин цип са ста вља ња ин вен та ра во ди да ље до 
про сто ри ја ко на ка, од ко јих је јед на ин ди ка тив но на зва на „Библіоте ка и 
Кан це ларіа архиман|д|рит ска“. Овај на зив је од ве ли ког зна ча ја за исто ри ју 
ма на стир ских би бли о те ка и уоп ште би бли о те кар ства, јер све до чи о по сте-
пе ном фор ми ра њу све сти о по себ но сти ма на стир ске би бли о те ке као се би 
свој стве ног ор га ни зма. Умно жа ва ње бро ја књи га и њи хо во жан ров ско ра-
сло ја ва ње при род но су до ве ли до ди фе рен ци ја ци је уну тар оп ште ма на стир-
ске збир ке, а он да и до по тре бе из два ја ња јед не за себ не про сто ри је на ме ње не 
би бли о те ци, због че га је тим име ном зва нич но и на зва на, ка ко го во ри овај 
ин вен тар. На и ме, ов де је при ме њен прин цип функ ци о нал но сти. Бо го слу-
жбе не књи ге су због при ро де сво је уло ге оста ле у цр кви, док су све оста ле, 
ко је се не ко ри сте у бо го слу же њу, те пре ма то ме ни су по треб не у цр кви – 
шта ви ше, пред ста вља ју смет њу – пре не се не у ко нак, у про сто ри ју про зва ну 
упра во „би бли о те ка“. У овом слу ча ју, она је сме ште на у ар хи ман дрит ској 
кан це ла ри ји, тј. ве ро ват но је ди ној слу жбе ној, ако се та ко мо же ре ћи, про-
сто ри ји у окви ру ма на стир ског ком плек са, у ко јој је ар хи ман дрит оба вљао 
ад ми ни стра тив не по сло ве ве за не за Без дин (а њих је сва ка ко би ло мно го, од 
во ђе ња стал не пре пи ске са Ми тро по ли јом, до во ђе ња књи га и ра чу на ма на-
стир ске еко но ми је) и ве ро ват но при мао стран ке. Чи ни се да је кан це ла ри ја 
при су ством књи га до би ја ла на ре пре зен та тив но сти.

Овај прин цип раз два ја ња по „жан ру“ ипак ни је спро ве ден стро го фор мал-
но: за гле да ли се бо ље оде љак „Кни ге Славянске“, мо же се за па зи ти да у ње му 
има мно штво та ко ђе бо го слу жбе них књи га, чак и ви ше но у пр вом одељ ку, 
ме ђу књи га ма за бо го слу же ње у хра му. Због че га су оне ту? Од го вор је прост: 
бо го слу жбе них књи га се на мно жи ло то ли ко да ни су све би ле по треб не у 
цр кви. Осим то га, ве ро ват но је зна ча јан део њих био оште ћен, те та ко и не по-
де сан за упо тре бу. Све оне су сто га пре ме ште не у би бли о те ку, при че му, иа ко 
до ла зи до жан ров ског ме ша ња, оста је ипак на сна зи на че ло функ ци о нал но сти.

17 „Інвен тарїумъ ... в‘ лѣтѣ 1783. при ѿхо ду изъ М(а)н(а)|с|тыра Его Пре ос(вя)щенст(ва) 
Г(оспо)ди на Паѵла Ав ва ку мо ви ча, Еп(и)|с|к(о)па Па крач ка го, бив ша го Архиман|д|ріта сея оби те ли 
Без ди на“.
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Од ве ли ког зна ча ја за раз вој схва та ња би бли о те ке као ор га ни зма са 
сво јим за ко ни то сти ма и по тре ба ма је сте по де ла књи га уну тар ње у овом 
ин вен та ру. Она је дво ја ка: нај пре је зич ка, а по том фор мал на. Пр ва, је зич ка 
раз де о ба, по зна је, с јед не стра не, „Кни ге Славянске“, а с дру ге „Кни ге ла-
тин ске и не мец ке“. То је ја сан знак све сти о по тре би ка те го ри за ци је пре ма 
спо ља шњим ка рак те ри сти ка ма, у овом слу ча ју пре ма је зи ку и по ре клу. 
„Сла вјан ски“ је зик је ов де у нај ве ћој ме ри ру ско сло вен ски, је зик Пра во слав-
не цр кве ме ђу Ср би ма од пр ве по ло ви не XVI II ве ка, је зик но во ве ков них 
ру ских бо го слу жбе них књи га; осим то га, ту је убро јан и срп ско сло вен ски 
(срп ске ру ко пи сне и штам па не књи ге ко јих има у ма лом бро ју), али и ру ски 
књи жев ни је зик, ко јим је на пи сан и об ја вљен део књи га при сти глих из Ру-
си је; та ко ђе ту спа да и но ва срп ска књи га, би ло на цр кве но сло вен ском или 
сла ве но срп ском. Шта ви ше – а то је по себ но за ни мљи во – у ову ка те го ри ју 
убро ја не су и вла шке књи ге, тј. оне на ру мун ском. Иа ко ни по че му не ма ју 
ве зе са „сла вјан ским“ је зи ком, оне су ту до шле по дру гом осно ву – кри те ри-
ју му пи сма. На и ме, све су оне би ле штам па не ћи ри ли цом, тра ди ци о нал ним 
пи смом ру мун ских бо го слу жбе них књи га, и не са мо њих (та ко је у ову гру пу 
до спео и уни јат ски ка ти хи зис об ја вљен у Бла жу). Уз њих је оба ве зно ста-
вљан при дев „вла шки“, ка ко би се ипак раз ли ко ва ле од срп ских и сло вен-
ских (ова два пој ма се, на про тив, у то вре ме ни су раз два ја ла), али су се ипак 
сме шта ле у исту гру пу, при че му је од зна ча ја би ла и јед но вер ност. При 
то ме, на том спи ску су се на шле и књи ге тро је зич не по са ста ву – сла вјан ске, 
вла шке и грч ке, где је грч ки текст, што је за нас да нас на ро чи то за ни мљи во, 
штам пан не грч ким пи смом, већ ћи ри ли цом, и то фо нет ски, она ко ка ко се 
из го ва ра (та кво је рим нич ко из да ње Ка та ва си ја ра). По ред то га, у сла вјан-
ске су убро ја не и чи сто грч ке књи ге. Очи глед но је да су ова кви слу ча је ви 
за бе ле же ни у ис тој ка те го ри ји јер су све та кве књи ге при па да ле јед ној и 
ис тој Пра во слав ној цр кви. Дру га гру па је као у огле да лу: књи ге на ла тин ском 
и не мач ком је зи ку, у огром ној ве ћи ни, у вер ском сми слу, не пра во слав не, па 
пре ма то ме и не тра ди ци о нал не.

Дру га раз де о ба је фор мал ног ти па. Она се од но си на фор мат књи ге и 
дру га је по ре до сле ду, а на ла зи мо је уну тар обе је зич ке ка те го ри је. Ин вен тар 
без дин ске би бли о те ке ни је уса мљен слу чај по де ла књи га по фор ма ти ма, 
што је очи глед но би ла ва жна ди фе рен ци јал на ка рак те ри сти ка. Књи ге су се 
раз два ја ле на три гру пе: оне на ве ли ко, сред ње и ма ло „ко ло“ (од го ва ра по де-
ла ма на ок та ву, ква р ту и фо лио). Овај нам прин цип от кри ва дру гу ва жни ју 
ствар. Као што оп шта по де ла књи га на оне у цр кви и оне у би бли о те ци от кри-
ва њи хов раз ме штај уну тар ма на сти ра, та ко и по де ла по фор ма ти ма по ка зу је 
њи хов рас по ред уну тар са ме би бли о те ке. На „ште ла жу од дер ве та за књи ге“ 
у ар хи ман дрит ској кан це ла ри ји и би бли о те ци нај пре су би ле сло же не сла-
вјан ске књи ге, а ме ђу њи ма су, да кле, пр во до ла зи ле оне нај ве ћег фор ма та, 
по том оне сред њег и за тим нај ма њег. Исто је и са одељ ком ла тин ских и не-
мач ких књи га. Очи глед но је реч о пре ва зи прак тич них раз ло га ефи ка сног 
сме шта ја, ко ји је и да нас вла да ју ћи прин цип у мно гим ве ћим збир ка ма са 
огра ни че ном до ступ но шћу.
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Ов де тре ба као по себ ну ка рак те ри сти ку ма на стир ског ин вен та ри са ња 
под ву ћи сле де ћу чи ње ни цу. У окви ру по пи са бо го слу жбе них књи га ве за них 
за са му цр кву на пр во ме сто увек до ла зи пре сто но је ван ђе ље, или је ван ђе-
ља, ако их има ви ше, као цен трал на књи га пра во слав ног бо го слу же ња, ко ја 
сто ји на сре ди шњем ме сту ол та ра, ча сној тр пе зи. Та кво схва та ње еви дент но 
је и у слу ча ју без дин ског ин вен та ра. Овај по ло жај по ча сти и зна ча ју пре но си 
се и на ње го ву би бли о те ку. Уну тар сва ког по је ди ног фор ма та сла вјан ских 
књи га нај пре су да те не бо го слу жбе не све то пи сам ске књи ге (Би бли ја у це ло-
сти, као и „Те ста мен та“, тј. Но ви за вет), а слич но је и са по де о ком ла тин ских 
и не мач ких пу бли ка ци ја. Под ра зу ме ва се да су ова кве књи ге ста ја ле сву да 
на пр вом ме сту и на са мим по ли ца ма, баш она ко ка ко су на ве де не у ин вен-
та ру, од ра жа ва ју ћи та ко ре ли гиј ски и ли тур гиј ски зна чај Би бли је.

Иа ко је у ово вре ме прак са ин вен та ри са ња ма на сти ра Кар ло вач ке ми-
тро по ли је би ла ши ро ко рас про стра ње на и ад ми ни стра тив но про пи са на, 
ни је би ло про пи са ног, ко ли ко се зна, на чи на опи си ва ња са мих књи га. Вре ме-
ном се ис кри ста ли са ла прак са ко ју на ла зи мо и у овом без дин ском ин вен та ру. 
Еле мен ти ко ји уче ству ју у иден ти фи ка ци ји књи ге уве ли ко се по кла па ју са 
они ма ко је има мо у са вре ме ној прак си. Ла ко се да је при ме ти ти да су то углав-
ном сле де ћи: 1. на слов/на зив књи ге, 2. ау тор, 3. по ре кло, тј. ме сто из да ва ња, 
4. фор мат (ве ли чи на), 5. тип (штам па на или ру ко пи сна књи га), 6. је зик, 7. ко-
ли чи на. При том, не по сто ји ни је дан слу чај да се сви еле мен ти на ла зе у опи су 
јед не књи ге, про сто за то што ни је би ло ни ка квог стан дар да. Шта ви ше, огро-
ман део на ве де них књи га има са мо два по да тка: на слов и ко ли чи на. Очи-
глед но је по ред то га и не што дру го: не до ста ју не ки еле мен ти ко ји су да нас 
оба ве зни. На пр вом ме сту, и то вр ло че сто, ни је за пи са но име ау то ра, иа ко 
у огром ном бро ју слу ча је ва оно сто ји на књи зи (ту не ра чу на мо, на рав но, 
бо го слу жбе не књи ге, ко је се из да ју аде спот но). Осим то га, ни у јед ном слу-
ча ју не ја вља се ни го ди на из да ња, иа ко, на ро чи то што се ти че књи ге XVI II 
ве ка, она оба ве зно по сто ји на на слов ним ли сто ви ма. Због то га, као што се 
ви ди, зна тан број књи га ни је мо гу ће иден ти фи ко ва ти на на чин ко ји би пру-
жао не сум њи во тач ну ин фор ма ци ју о из да њу.

Оно што чи ни спе ци фич ност овог без дин ског ин вен та ра је сте на чин 
опи са ла тин ских и не мач ких књи га. Све оне су по бе ле же не ћи ри ли цом, фо-
нет ски – она ко ка ко се чи та ју њи хо ви на сло ви. Иа ко је то за да на шње при ли-
ке и схва та ња крај ње чуд на иде ја, чи ни се да на ши пре ци ни су то сма тра ли 
нео бич ним, тим пре што ово ипак ни је из у зе так. То по твр ђу ју и су прот ни 
слу ча је ви, тј. ин вен та ри во ђе ни на не мач ком је зи ку, у ко ји ма су се на сло ви 
књи га или пре во ди ли на не мач ки, или се да вао, у слу ча ју бо го слу жбе них 
књи га, њи хов ла тин ски ли тур гиј ски екви ва лент, или су се пак пи са ли ла ти-
нич ном тран скрип ци јом, та ко да их по зна ва лац не мач ког је зи ка мо же при-
бли жно пра вил но про чи та ти. Дру гим ре чи ма, ни је по сто ја ла прак са во ђе ња 
дво је зич них, бо ље ре ћи дво ал фа бет ских ин вен та ра, због че га је не ми нов но 
до ла зи ло до ова квих ре ше ња, ко ја нам да нас мо гу по не кад из гле да ти чак и 
ко мич но. Та ко се нпр. до след но у не ким де та љи ма чу вао тра ди ци о нал ни 
пра во пис, па се на кра ју не мач ких ре чи оба ве зно до да ва ло, иза крај њег кон-
со нан та, „де бе ло јер“. У сва ком слу ча ју, мо же се ма кар за кљу чи ти да су 



не и ме но ва ни без дин ски ин вен та ри сти по зна ва ли и не мач ки и ла тин ски је зик, 
чим су их успе ва ли пре тво ри ти у ћи ри лич ни фо нет ски екви ва лент.

Без дин ска би бли о те ка пред ста вља, по свом са др жа ју, на овом ста ди ју-
му раз во ја, ти пич ну по ја ву свог вре ме на. Она је вер но огле да ло про ме на до 
ко јих до ла зи у XVI II ве ку, пре ла ска из срп ско сло вен ске у ру ско сло вен ску 
је зич ку и књи жну ци ви ли за ци ју, а по том и про до ра но ве вр сте књи га. Њен 
те мељ, на рав но, пред ста вља бо го слу жбе ни фонд, ко ји је од по пи са 1746. 
го ди не на ра стао нај ма ње три пут: као што је већ ре че но, у цр кви је би ло 79 
ак тив них ли тур гиј ских књи га, док се из дру гог де ла ин вен та ра под на зи-
вом „Књи ге сла вјан ске“ ви ди да их ту има још и ви ше, што смо про ту ма чи-
ли њи хо вом тре нут ном не ак тив но шћу, би ло за то што су ви шак, или што су 
оште ће не. То ли ки број ли тур гиј ских књи га ипак ни је ти пи чан за ма на сти ре 
Кар ло вач ке ми тро по ли је, јер он да ле ко пре ва зи ла зи ре ал не по тре бе; шта-
ви ше, без дин ска би бли о те ка овог до ба би ла би знат но ве ћа од мно гих дру гих 
ма на стир ских збир ки чак и ако би смо узе ли у об зир са мо њих. Ни је ла ко 
ре ћи от куд се и због че га ту на шло та кво мно штво књи га ове вр сте. Не ке од 
њих су ру мун ског по ре кла, што је ра зу мљи во, због не у мит ног гу бље ња 
пре вла сти срп ске по пу ла ци је у овом де лу Ба на та у ко рист ру мун ске, и по-
ја вљи ва ња мо на ха Ру му на у тра ди ци о нал но срп ским ма на сти ри ма. Тре ба 
под ву ћи да у са мој цр кви ипак ни је би ло „вла шких“ књи га. Срп ски ка рак тер 
ма на сти ра на ро чи то на гла ша ва при су ство чак шест ср бља ка, два у цр кви и 
чак че ти ри у би бли о те ци (уко ли ко је на ша иден ти фи ка ци ја тач на).

Бо го слу жбе не књи ге ре дом су ру ско сло вен ске, уз ма ло пре о ста лих 
срп ско сло вен ских, из ко јих се одав на већ ни је слу жи ло. Њи хо ви са пут ни ци, 
уо би ча је ни па чак и оба ве зни у XVI II ве ку, је су де ла (ма ло)ру ских те о ло га 
из XVII и XVI II ве ка. Оне сти жу у срп ску сре ди ну као бо го слов ска над град-
ња ли тур гиј ских књи га, не из о став ни пло до ви и пра ти о ци но вог ти па ака-
дем ског бо го слов ског обра зо ва ња ко је пре вла да ва нај пре на про сто ру да на-
ша ње Укра ји не, с цен тром у Ки је ву и та мо шњој Ака де ми ји, где у XVI II ве ку 
и по је ди ни Ср би сти чу бо го слов ска зна ња, пре но се ћи их по том у сво ју сре-
ди ну. Пре ма овим про из во ди ма но ве ру ске те о ло ги је код Ср ба вла да пот пу но 
по ве ре ње, што је ре зул то ва ло њи хо вим ма сов ним при су ством, на ро чи то по 
ма на стир ским би бли о те ка ма; по не ке од њих се и пре штам па ва ју у Ве не ци-
ји и Бе чу. Без дин је до бар при мер тог ду ха. У ње му на ла зи мо нај ма ње три, 
мо жда чак че ти ри на сло ва јед ног од нај о ми ље ни јих ау то ра – Си ме о на По-
лоц ког (ње го ви Обед ду шев ни и Ве че ра ду шев на ши ро ко су би ли за сту пље-
ни код нас, чак и у при ват ном вла сни штву), по том и Те о фа на Про ко по ви ча, 
Ино кен ти ја Ги зе ља, Ди ми три ја Ро стов ског, пре во де и адап та ци је епи ско па 
Јо ва на Мак си мо ви ча, бе се де Ге де о на Кри нов ског, оба ве зни Ал фа вит ду хов ни 
Иса и је Ко пин ског, као и не за о би ла зни Ка мен ве ре Сте фа на Ја вор ског18 – ове 
две књи ге на ла зи ле су се ве ро ват но у свим ма на сти ри ма Кар ло вач ке ми тро-
по ли је. Исто ва жи и за цен трал ни прав ни до ку мент ве зан за Пра во слав ну 
цр кву вре ме на Пе тра Ве ли ког, ко ји је знат но ути цао и на ре форм ске по ду-

18 Ве ро ват но се под ко ло кви јал ним на сло вом „О Ан ти христѣ“, на са мом кра ју сла вјан ских 
књи га, кри је још јед но ње го во ве о ма по пу лар но де ло: Зна ме ния ֲри ֵ е сֳвия Ан ֳ и хри сֳо ва.
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хва те кар ло вач ких ми тро по ли та – Ду хов ни ре гу ла мент, чи ја су чак два при-
мер ка би ла у Без ди ну. На ла зи мо ту и при руч ни ли тур гиј ски текст Из ве-
сти је учи тељ но.19 Ово ме тре ба до да ти и оне књи ге ко је чи не чвр сту ве зу са 
па три стич ком епо хом – на пр вом ме сту де ла Јо ва на Зла то у ста и Је фре ма 
Си риј ског, као и ту ма че ња је ван ђе ља Те о фи лак та Охрид ског, та ко ђе но ви ја 
ру ска из да ња.

Оно што на ро чи то на гла ша ва дух вре ме на, чвр сту ве зу са брат ским пра-
во слав ним цар ством, је сте и је дан број књи га из кор пу са пре вод не ру ске ли-
те ра ту ре, ко ја се та мо си сте мат ски по др жа ва од пе тров ске епо хе. Ни је мно го 
ма на стир ских би бли о те ка ко је ни су има ле де ла Че за ра Ба ро ни ја у ру ском 
пре во ду, као што га за чу до не ма без дин ска у ово вре ме, али је за то по се до ва ла 
нај зна чај ни је књи ге те вр сте на ста ле у Ру си ји, по пут Стра те ма но вог Те а тро на, 
књи ге о Алек сан дру Ма ке дон ском Квин та Кур ци ја Ру фа, не ког од Пу фен дор-
фо вих де ла, као и зна ме ни тог де ла Ма вра Ор би на у пре во ду Са ве Вла ди сла-
ви ћа. Иа ко ин ди рек тан, ово је у по чет ку био нај бо љи на чин упо зна ва ња са те-
ко ви на ма пре све га за пад ног ду ха и на у ке, јер су оне, до шав ши Ср би ма пре ко 
ру ског по сред ни ка, за до би ја ле та ко ле ги ти ма ци ју ис прав но сти.

Ма на сти ри Кар ло вач ке ми тро по ли је пра ти ли су и срп ску про дук ци ју 
књи ге XVI II сто ле ћа, нај пре си ро ма шну и спо ра дич ну, а по том, на ро чи то 
од 1770. го ди не (од по чет ка ра да Јо зе фа Курц бе ка у Бе чу), све ма сов ни ју и 
ре дов ни ју. Та ко у ово до ба но ва срп ска књи га све ви ше при ти че у њих, у 
че му уче ству је и Без дин. Осим спо ме ну тих ср бља ка, ту су и бо го слу жбе не 
књи ге из да те у Бе чу, по пут Со бра ни ја из бра них мо литв епи ско па и ми тро-
по ли та Јо ва на Ге ор ги је ви ћа и Пас хал них слу жби, ве не ци јан ских Бла го по-
треб них јек те ни ја. Ту је и пр ва срп ска ли тур ги ка – Епи том Ди о ни си ја Но-
ва ко ви ћа. Су сре ћу се и не ке од кључ них срп ских књи га XVI II ве ка: Сте ма-
то гра фи ја Па вла Не на до ви ћа и Хри сти фо ра Џе фа ро ви ћа, Ор фе ли нов Ма-
га зин, Ју лин че ва Исто ри ја. По ја вљу ју се чак и књи жев на де ла, по пут Ор-
фе ли но вог Пла ча Сер би ји. Но ви тип обра зо ва ња ко је Ср би усва ја ју, нај пре 
у вре ме Мој си ја (Пе тро ви ћа), а по том у до ба оп ште про свет не ре фор ме на 
те ри то ри ји Хаб збур шког цар ства, од ра жа ва се при су ством уџ бе ни ка: нај-
ста ри ја су рим нич ка из да ња Про ко по ви че вог бу ква ра, а из ка сни јег до ба ту 
су беч ки и ве не ци јан ски бу ква ри, Не мец ка ја гра ма ти ка Сте фа на Ву ја нов-
ског. Нај ве ро ват ни је су ови уџ бе ни ци би ли у лич ном вла сни штву мо на ха, 
па су по њи хо вој смр ти оста ли у ма на сти ру, или су их пре да ва ли у оп шту 
сво ји ну при сту па њу у ње га. Ка рак те ри стич но је и по сто ја ње основ них до-

19 Из ве сти је учи тељ но штам па се као до да так ру ским слу жаб ни ци ма од 1699. го ди не. Пр во 
са мо стал но из да ње об ја вље но је 1705. го ди не у Мо скви под на сло вом Из ве сֳие ре ֵ и ֳ ел ное о 
бед сֳвенных и не до у менных слу чаях, и ка ко ие рею и ди а ко ну и ֲрочым в ֳом ис ֲ равляֳи ся; по-
том је из да ва но и 1747, 1752. и 1753. го ди не. Нај ве ро ват ни је да је не ко од тих из да ња би ло у ма-
на сти ру. Мо гу ће је прет по ста ви ти и ово: Ди ми три је Ру ва рац је у ма на сти ру Ја ску про на шао 
ру ко пи сну све ску са на сло вом „Извѣстіе учи тел ное“, пре пи са ну, ка ко го во ри да љи текст, са књи-
жи це ко ју је 1757. го ди не о свом тро шку из дао ми тро по лит Па вле (Не на до вић). Ова пу бли ка ци ја 
је, ако је за и ста штам па на, све до да нас не по зна та, јер не ма ни ти јед ног са чу ва ног при мер ка. Пре-
ма опи су ко ји да је Ру ва рац, она је би ла дру га чи јег са др жа ја од „Из ве сти ја“ штам па ног у ру ским 
слу жаб ни ци ма. Вид.: Ди ми три је Ру ва рац, „Да ли је ово у исти ни би ло штам па но?“, При ло зи за 
књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор, 7 (1927), 228–230.
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ку ме на та ве за них за од но се са дво ром и ста тус срп ске цр кве но-на род не ауто-
но ми је: При ви ле ги је, беч ки Ре гу ла мент и Мо на шка пра ви ла. 

Ме ђу тим, бит на спе ци фич ност ове би бли о те ке је сте ви со ка за сту пље-
ност књи га на ла тин ском и не мач ком је зи ку. Иа ко у ма на сти ри ма та ква 
сли ка пред крај ве ка по ста је све уо би ча је ни ја, ре кло би се да је по сто ја ње 
књи га овог по ре кла у Без ди ну, у ово ли ком бро ју и про цен ту, ипак не ти пич но. 
У не до стат ку дру гих до ку ме на та те шко је ре ћи на ко ји су се на чин све оне 
та да на шле у ма на сти ру, али се и ле ти мич ном ана ли зом то мо же на слу ти-
ти. На и ме, и на пр ви по глед се ла ко да је при ме ти ти при су ство књи га ко је су 
у XVI II ве ку пред ста вља ле стан дард на школ ска из да ња, по пут уџ бе ни ка за 
свла да ва ње ла тин ског, као што су До на тус Јо ха на Ре ни ју са и Лан ге о ва Ко-
ло кви ја ла ти на. Очи глед но је и по сто ја ње јед ног бро ја дру гих је зич ких при-
руч ни ка у ви ду гра ма ти ка и лек си ко на, на че му се ина че за сни ва ло ви ше 
обра зо ва ње у сред њо е вроп ским шко ла ма. Узме мо ли у об зир и из ве сно при-
су ство ино вер не те о ло шке ли те ра ту ре (по пут кла сич ног ри мо ка то лич ког Ка-
ни зи је вог ка ти хи зи са), као и би блиј ских тек сто ва, мо же се са си гур но шћу 
ка за ти да су у пи та њу књи ге ко је су не ки од мо на ха ко ри сти ли у то ку свог 
шко ло ва ња, би ло у срп ским учи ли шти ма (по пут оних у Но вом Са ду) би ло 
у европ ским, што је би ло нор мал но за Ср бе оног вре ме на. То ме се мо же до-
да ти и по сто ја ње не ких оп штих не мач ких лек си ко на, стан дард не имо ви не 
про сеч ног сред њо е вроп ског ин те лек ту ал ца XVI II ве ка. Осим ово га, има и 
прак тич них књи га о га здо ва њу, ве ро ват но по треб них за во ђе ње ма на стир ске 
еко но ми је. На жа лост, тре нут но је те шко ре ћи ко је од мо на ха био нај за слу-
жни ји за ова кав са став без дин ске би бли о те ке. Узме мо ли у об зир да је ин-
вен тар са чи њен при од ла ску ар хи ман дри та Па вла (Ава ку мо ви ћа) на пре сто 
Па крач ке епар хи је, и да је оби чај по не кад био да се лич не књи ге и у та квим 
си ту а ци ја ма оста вља ју ма на сти ру, по сред но би се мо гло по ми сли ти да је, 
ба рем де ли мич но, у пи та њу ње го ва за о став шти на. Ипак, по што не ма по да-
та ка ни о ње го вом шко ло ва њу, ово ће оста ти са мо на ни воу прет по став ке.20

Упр кос то ме, све су ово ја сни по ка за те љи ка ко је без дин ско брат ство 
ко ра ча ло за јед но са сво јим вре ме ном, те да су у ње му би ле кон цен три са не 
зна чај не ин те лек ту ал не сна ге. Шта ви ше, и по број но сти и по са ста ву, без-
дин ска би бли о те ка мо же се, у по ре ђе њу са дру гим ма на стир ским збир ка ма 
сво га вре ме на,21 на зва ти узор ном. Мно штво ра зних бо го слу жбе них књи га, 
ма сов но при су ство ру ске но во ве ков не књи ге, са вре ме на срп ска про дук ци ја, 
и за ви дан број књи га на ла тин ском и не мач ком, у свом кван ти та тив но-ква-
ли та тив ном пре се ку по ка зу ју ин те лек ту ал ни ка па ци тет јед ног бро ја без-

20 По што су се у то вре ме већ за епи ско пе би ра ли обра зо ва ни ји мо на си, мо же се прет по-
ста ви ти и да је он имао кла сич ног европ ског обра зо ва ња, тим пре што је и ње гов брат Сте фан, 
ка сни је гор њо кар ло вач ки а за тим те ми швар ски епи скоп, за вр шио шко ле у Бу ди му и Ке жма ро ку, 
а по том учио код Јо ва на Ра ји ћа (Са ва Ву ко вић, „Ава ку мо вић, Сте фан“, у: Срп ски би о граф ски 
реч ник, 1, Но ви Сад 2004, 46–47). Ова кво се обра зо ва ње ни је мо гло за ми сли ти без од ре ђе ног 
бро ја стан дард них уџ бе ни ка.

21 Ау тор овог ра да ис тра жи вао је ма на стир ске би бли о те ке Кар ло вач ке ми тро по ли је у 
XVI II ве ку у свр ху са ста вља ња док тор ске ди сер та ци је на ту те му. Ода тле и по ти че те о рет ски и 
прак тич ни увид у без дин ску би бли о те ку, као и основ на по ре ђе ња са би бли о те ка ма дру гих ма-
на сти ра.
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дин ских мо на ха, њи хо во мул ти лин гвал но обра зо ва ње, као и мо гућ но сти 
ко је је ова би бли о те ка пру жа ла жи те љи ма ма на сти ра у вре ме кад обра зо ва ње 
ни је сва ко ме би ло ла ко до ступ но. Ако су се мо на си тра ди ци о нал но, ду бо ко 
у XVI II век, учи ли основ ној пи сме но сти пре ко псал ти ра и не ких дру гих 
цр кве них књи га, у Без ди ну су, пред крај ве ка, мо гли сти ца ти и основ ну, па 
чак и ви шу бо го слов ску спре му, а за јед но са њи ма и те мељ на је зич ка зна ња. 
У вре ме кад мо на штво већ уве ли ко пре ста је да бу де основ ни део обра зо ва не 
ели те на ро да, на овај на чин оно је, пре ко сво јих нај и стак ну ти јих пред став-
ни ка, ипак мо гло одр жа ва ти свест о свом исто риј ском ста ту су, не ма ње и 
во де ћу уло гу у ње го вом ду хов ном, па и кул тур ном и по ли тич ком жи во ту. 
О то ме ре чи то го во ри чи ње ни ца да је из Без ди на, упр кос то ме што се на ла-
зи на ру бу тра ди ци о нал не срп ске ет нич ке те ри то ри је, иза шло по сле Па вла 
(Ава ку мо ви ћа) још два на ест епи ско па.22 Тра ди ци ја ко ју је Без дин из гра дио 
у дру гој по ло ви ни XVI II ве ка, гра де ћи исто вре ме но и сво ју би бли о те ку, 
има ла је сво је про ду же но, бла го твор но деј ство. 

ПРИ ЛОГ 
Ин вен тар би бли о те ке ма на сти ра Без ди на (1783)

Ин вен тар се об ја вљу је у ори ги на лу, до слов но, уз по је ди на ма ња од сту-
па ња из тех нич ких раз ло га, и уз уо би ча је не ин тер вен ци је код скра ће но пи-
са них ре чи.

Уз не ке ин вен тар ске је ди ни це да ти су по ку ша ји иден ти фи ка ци је књи га, 
ка ко би чи та лац сте као бо љи увид у ствар ни са став би бли о те ке. Бо го слу-
жбе не књи ге, као и оне чи ји су на зи ви оп шти, без ика квих дру гих по да та ка 
(нпр. Би бли ја), ни су узи ма не у об зир, јер је у овом слу ча ју ап со лут но не мо-
гу ће из вр ши ти ио ле тач ни је пре по зна ва ње.

На во ђе на су, где је би ло мо гу ће утвр ди ти, пр ва из да ња иден ти фи ко ва-
них књи га, што, на рав но, не зна чи и да су се баш она на ла зи ла у Без ди ну; код 
књи га чи ја су пр ва из да ња за бе ле же на у XVII ве ку, нај ве ро ват ни је се ра ди 
о ка сни јим, по но вље ним из да њи ма из XVII ве ка. Осим то га, због ин фор ма-
тив не оскуд но сти опи са књи га, ла ко је мо гу ће да су у не ким слу ча је ви ма 
на пра вље не гре шке.

Кни ги Цр ковніа
1 Еѵ(ан)геліе Мо сков ско око ва но
◦ пре сто но Је ван ђе ље (Мо сква 1730) до не се но из Вин че
2 [исто] Моско|в|(ско) не окова|н|(о)
1 [исто] Страст ное
1 Лвов ско [исто]
1 [исто] вла шкое
1 Апо столъ
1 Ти пи конъ

22 С. Бу гар ски, Љ. Сте па нов, Нав. де ло, 128–134. Од њих су дво ји ца по ста ли и па три јар си: 
Са му и ло Ма ши ре вић (1864–1870) у Кар лов ци ма а Ви кен ти је Про да нов (1950–1958) у Бе о гра ду.



24 Мініа на ве ли ко ко ло
3 ок то и ха ве ли ка и єдан ма ли
2 ок то и ха ве не ци ан ска
◦ Ок то их 1537. (Бо жи дар Ву ко вић) или 1560. (Ви цен цо Ву ко вић)
3 Ѱал ти ра ве ли ка с’ Послѣдо ваніем ъ
1 [исто] с’ тол ко ваніемъ
2 [исто] на среднѣ ко ло
1 [исто] на ма ло ко ло
2 трїода постны
2 трїода цветны
1 [исто] цвѣтны Лвовскїй
4 ко ма да Пролого|в|(ъ)
2 треб ни ка ве ли ка
6 треб ни ка на ма ло ко ло
2 ер мо логіе на среднѣ ко ло
3 літургїе на сре|д|нѣ ко ло Моско|в|(ске)
1 [исто] ма ла мо сков ска
1 ча со словъ ве ли ки Ки евскій
3 ча со сло ва ма ла
1 Б(о)го ро ди ченъ ка нонъ на 8. гла со ва
3 мо леб на пѣніа
2 Пра ви ла с(вя)тимъ Срб скимъ
◦ Правиламолебнаzсвzтыхъсербскихъпросвzтителей, Рим ник 1761. или Ве не ци ја 1765. 
(Ср бљак)
1 кни жи ца ка нонъ Пас хи
1 ли тургіа Лвов ска ма ла

Библіоте ка и Кан це ларіа архиман|д|рит ска 
Ште лажъ ѿ дер ве та за кни ге в ко то ромъ

Кни ге славянске 
На ве ли ко ко ло
1 Библіа ѿ две ча сти
1 Но ви за ветъ
1 Еѵ(ан)|г|елліе вос кр(е)|с|но учи тел ное
1 Те а тронъ хи сто ри ческій
◦ Вил хелм Стра те ман, FеатронъилиПозоръІсторическій, Санкт Пе тер бург 1724.
1 треб никъ Мо сков ски
1 чи нов никъ
1 Мар га ритъ
◦ Јо ван Зла то уст, Маргаритъ, Острог 1595; Мо сква 1641.
1 со бор никъ
1 Ап(осто)лъ Кіевскій 
2 Ка менъ вѣри
◦ Сте фан Яаво р ский, Каменъвэры, Мо сква 1728.
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1 Жезлъ
◦ Си ме он По лоц кий, Жезлъправленіz, Мо сква, 1753.
2 ста ра тріода цвѣтна
◦ ве ро ват но ра на срп ска штам па на књи га (Ска дар 1563; Мрк ши на цр ква 1566) 
1 охтои|х|(ъ) служба|х|(ъ) неделни|х|(ъ) сла вен ски и вла шки
◦ ве ро ват но ОктwихосадекъОсмогласник, Рим ник 1706.
1 со бор никъ срб ски и вла шки
◦ мо жда: Анfологіон, Рим ник 1705.
1 Гри го ри На зи ан зинъ 
◦ [Зборник пре во да Епи фа ни ја Сла ви нец ког, Мо сква 1665; пр ви и нај ве ћи део ове књи ге, 
ко ја је у ру ској на у ци по зна та под овим име ном, чи не бе се де Св. Гри го ри ја Богослова]
1 Ефремъ 
◦ Је фрем Си рин, Поученіz, Мо сква 1647.
1 Миръ с’ Б|(о)гомъ 
◦ Ино кен тий Ги зель, МиръсъБогомъчеловэку, Ки јев 1669.
1 Бл|(а)говѣстникъ 
◦ Те о фи лакт Охрид ски, Еванֱе лие бла ֱ о весֳ ное, Мо сква 1648. 
1 Ми не итъ про повѣди вла шки
◦ Или ја Ми ни ја тис/Ми ња ти, Казаніидепръзнуире, Бу ку решт 1742.
1 охтои|х|(ъ) ста рин ске штам пе 
◦ ве ро ват но ра на срп ска штам па на књи га (Це ти ње 1494; Ве не ци ја 1537. и 1570; Гра ча ни ца 
1539)
1 Мар га ритъ вла шки
◦ Јо ван Зла то уст, Мъргъритаре, Бу ку решт 1691. и 1746.
1 обще Наро|д|не Прїве легіе сла вен ски 
◦ Привилегіи...народуІллvрикоРассіанскому, Беч 1745.
1 Еѵ(ан)геліе Моско|в|(ско) на велико|м|(ъ) та ба ку
5 Со браніа изабранни|х|(ъ) М(о)л(и)твъ во Віенѣ штам па ти 
◦ Собранніеизбранныхъмолитвъ, Беч 1771.
1 Про повѣди Ге де о но ви на 2. ча сти
◦ Ге де он Кри нов ский, Со браніе разныхъ ֲо у чиֳельныхъ словъ, Мо сква 1755–1756.
1 Ре гу ла ментъ Ил ли ри че ски сла вен ски 
◦ Регуламентъ, Беч 1777.
1 Пра ви ла м(о)н(а)ше ска, ла тин ски и сла вен ски 
◦ Правиламонашескаz, Беч 1777.
1 Пе тра третіаго и Росїис ка го обявленіа и уре жденіа ра ди чи на м(о)н(а)ше ска го
2 страст на Еѵ(ан)|г|елліа
1 Еѵхо логіон ъ гре че ски
1 Обѣдъ 
◦ Си ме он По лоц кий, Обэдъдушевный, Мо сква 1681.
1 Ве че ра 
◦ Си ме он По лоц кий, Вечерzдушевнаz, Мо сква 1683.
1 Сѵмфоніа 
◦ Иван Ильин ский, Сим фо ния или Со ֱ ла сие на Че ֳ ве ро е ван ֱ е лие и Деяния аֲо сֳо лов, 
Мо сква 1733. или Ан дрей Бог да нов, Сим фо ния на По сла ния и Аֲо ка лиֲ сис, Мо сква 1737.
1 Зи стемъ за ко на ту рец ко га
◦ Ал ко ран о Ма ֱ о меֳе или За кон ֳу рец кий, Сан ктпе тер бург 1716.
1 Ψал тиръ с тол ко ва ни(е)|м|(ъ)
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1 [исто] на сти хо ве 
◦ мо жда Си ме он По лоц кий, Псал ֳ ирь риф мо ֳ вор ная, Мо сква 1680. 
1 Еко номіа Фло ре но ва 
◦ Франц Фи лип Фло рин, Фло ри но ва Эко но миа, Сан ктпе тер бург 1738.
1 часосло|в|(ъ) с послѣдо ваніем ъ
На  сре|д|нѣ ко ло
1 те ста ментъ у фран цу скои опра ви 2. ча сти
1 слу жеб никъ Моско|в|ски
1 тріодъ пост ная
1 Ψал тиръ
2 ака ти ста ра
2 треб ни ка лвов ска
1 ер мо логіа
4 пра ви ла Серб ски|м|(ъ) с(вя)тимъ 
◦ Правиламолебнаzсвzтыхъсербскихъпросвzтителей, Рим ник 1761. или Ве не ци ја 1765.  
(Ср бљак)
1 Ц(а)р(с)кій Путъ 
◦ Бе не дикт Хеф тен, Цар ский Пуֳь Кре сֳа Го сֲодня, Чер њи гов 1709. (прев. Јо ван Мак-
си мо вич)
1 Ру но оро ше ное 
◦ Ди ми три је Ро стов ски, Руноорошенное, Чер ни гов 1680.
1 Хи сторіа о Славяни|м|(ъ) Ма вр. 
◦ Ма вро Oрбин, Исֳо ри оֱрафія ... на ро да славянскоֱо, Санкт Пе тер бург 1722. (прев. Са-
ва Вла ди сла вић)
1 Пра шти ца 
◦ Пи ти рим еп. Нов го род ски, Пращица, Сан ктпе тер бург 1721.
1 Зла то устъ о С(вя)щенствѣ 
◦ Јо ван Зла то уст, Словаосвzщенствэ, Сан ктпе тер бург 1775.
1 Квин та Курціа 
◦ Квинт Кур ци је Руф, О дѣлахъ содѣяныхъ Алек сан дра Ве ли каֱо царя Ма ке дон скаֱо, 
Мо сква 1709.
1 Пу фенъ до рфъ 
◦ Са му ел фон Пу фен дорф, Вве де ние в ис ֳ о рию евро ֲ е и скую, Сан ктпе тер бург 1718; или: 
О долж но сֳи че ло ве ка и ֱра жда ни на ֲо за ко ну есֳе сֳвен но му, Сан ктпе тер бург 1726.
1 о со стояніи Іеру са ли ма
1 Хи сторіа Іеру са лим ска и Ко стан ти но пол ска 
◦ Ис ֳ о рия о ра зо ре нии ֲо след нем свяֳа ֱ о ֱра да Ие ру са ли ма и о взяֳии Кон сֳан ֳ и но ֲ оля, 
Мо сква 1713.
1 Апоф тег ма та 
◦ Бе њаш Буд ни, Аֲоф ֳ еֱма ֳ а, Мо сква 1711.
1 о со зданіи Цр кве Пе чер ске
◦ Си мон еп. су здаљ ски, Ска за ние о це р кви Пе чер ской, Ки јев 1703.
1 Житіе с(вя)ти а Вар ва ри
3 воп ни Іллѵри че ски
◦ Стемматографіа, Беч 1741.
6 Пас халіа Беч ки 
◦ Пасхалныzслужбы, Беч 1772.
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2 та ста мен та Кѵев ска
1 [исто] тро иц ка
1 [исто] Моско|в|ска
1 акаѳістъ ус пеніа с. ве ли ко му че ни ци Ва р ва ри
◦ Іоа саф Кро ков ский, АкаfістъсвzтэйвеликомученицэВарварэ, Ки јев 1698.
2 мо леб на пѣніа Моско|в|ска
1 Леѯиконъ треязич ни 
◦ Фе дор По ли кар пов, Лексиконътреzзычный, Мо сква 1704.
1 Пра ви ло с(вя)ти|х|(ъ) Ап(осто)лъ вла шки
1 апо ка лиѱисъ
1 бу ли папъ на тре|х|(ъ) Іазицѣхъ
◦ Боллыилидіплwмыблаженнэйшіихъпапъ, Ве не ци ја 1762.
1 окт ои|х|(ъ) вла шки 
На ма ло ко ло
1 Библіа у 3. ча сти
1 те ста ментъ зе ленъ у фу тр о ли у 2. ча сти
1 [исто] цернъ у фу тро ли у 2. ча сти
2 слу жеб ни ка ки ев ска
2 по лу ста ва
2 тріода цвѣтна
3 псал ти ра
1 с’ Послѣдо ваніем ъ
4 ок то и ха
4 ми не овъ празд нич нихъ
4 [исто] об штихъ
12 [исто] на 12. м(есе)ци
2 ча со сло ва
1 ка ти хи зисъ Мо сковскій
2 Ал фа ви та ду хов на
◦ Исаия Ко пин ский, Алфавитъдуховный, Ки јев 1710.
2 Ре гла мен та ду хов на 
◦ Ду ховный ре гла ментъ, Сан ктпе тер бург 1721.
1 о истинно|м|(ъ) Хр|(и)|с|тіанствѣ 
◦ Јо хан Арнт, Чֳи ри кни ֱ и о исֳин ном хри сֳи ан сֳве, Ха ле 1735.
1 Б(о)го-мисліе
◦ Јо хан Ге р хард, Бо ֱ омыслие в ֲользу ֲра во верным, Чер њи гов 1710. (прев. Јо ван Мак си-
мо вич)
1 по дра жаніе Хр|(и)|с|тово 
◦ То ма Кем пиј ски, О ֲо дра жа нии Ии су су Хри сֳу, Санкт Пе тер бург 1780?
1 Люби тель и любовь
◦ мо жда: Вар лам Го лен ков ски, Ди а ло ֱ изм или Разֱо вор ду ховный люби ֳ еля с любо вию, 
Ки јев 1714.
3 гра ма ти ка сла вен ска
◦ мо жда: Ме ле ти је Смо триц ки, Грамматiка, Рим ник 1755.
1 Іти ка 
◦ ИfікаiерополітікаилиФілософіанравоучителнаz, Ки јев 1712; Беч 1774.
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1 из вестіе учи тел ное
◦ Из ве сֳие ре ֵ и ֳ ел ное о бед сֳвенных и не до у менных слу чаях, и ка ко ие рею и ди а ко ну и 
ֲрочым в ֳом ис ֲ равляֳи ся, Мо сква 1705.
1 Хи сторіа Серб ска го на ро да 
◦ Па вле Ју ли нац, Краткоевведеніевъісторіюпроисхожденіzславено-сербскагонарода, Ве не-
ци ја 1765.
1 Хи сторіа троянска 
◦ Гви до де ла Ко ло не, Ис ֳ о риа о ра зо ре нии Трои, Мо сква 1709.
1 арит ме ти ка 
◦ Ва си ли је Да мја но вић, Новаzсербскаzариfметика, Ве не ци ја 1767; или: Руководствіеко
ариfметики, Беч 1777.
1 Бл(а)го по треб ная єктеніа 
◦ Благопотребныzектеніи, Беч 1764.
1 Ма ка зинъ [!]
5 требнико|в|(ъ) Моско|в|ски|х|(ъ)
1 Вуяновска|г|(о) гра ма ти ка Не мец ко Сла вен ска 
◦ Сте фан Ву ја нов ски, Немецкаzграмматіка, Беч 1772.
1 Ба сне [...?]
1 Но мо ка нонъ ру ко писъ
1 При кла ди ка ко пу шутся [!] ком пли мен ти на пи саніа 
◦ При клады, ка ко ֲи ֵ уֳся ком ֲ ли менֳы разные, Санкт Пе тер бург 1725.
1 бу квар 100 гла|в|(ъ?)
2 [исто] 10словіе
◦ мо жда: Те о фан Про ко по вич, Первоеученіеотрокwмъ, Рим ник 1727. (или не ко од ста ри јих 
ру ских из да ња)
1 Хи сторіа Трои 
◦ Гви до де ла Ко ло не, Ис ֳ о риа о ра зо ре нии Трои, Мо сква 1709.
1 10сло вие сла ве но вла шки
◦ Те о фан Про ко по вич, Первоеuченіеотрокwмъ, Рим ник 1726.
1 Путъ спа сеніа ру ко писъ
1 ка та васіяръ троязи ченъ сла вен ски ми сло ва ми 
◦ Катавасіарю, Рим ник 1747.
1 униятски Блажній ка ти хи зисъ
◦ мо жда: Ге ор ге Шин кај, Катехисмулчелмаре, Блаж 1783.
1 Ѱал тиръ кѵев ски ма ли
1 Ізвестіе учи тел ное Іерею и діако ну
1 Сла ве но Серб ски ма га зинъ 
◦ За ха ри ја Ор фе лин, Сла ве но-Серб ский Ма ֱ а зинъ, Ве не ци ја 1768.
1 ка лен даръ не у нит ски Беч ки 771го лѣта 
◦ Месzцословъ, Беч 1771.
2 Крат кая ска заніа о Б(о)зѣ 
◦ Те о фан Про ко по вич, Краткаzсказаніz, Ве не ци ја 1765.
1 Епітом 
◦ Ди о ни си је Но ва ко вић, Епитомъ, Ве не ци ја 1767.
1 ве ли ки бу кваръ ве неціанскій 
◦ ве ро ват но: За ха ри ја Ор фе лин, Первоеuченіе, Ве не ци ја 1767.
1 [исто] [исто] Бечкій 
◦ ве ро ват но: БукварьилиНачалноеuченіе, Беч 1780.
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1 [исто] [исто] ла тинскій сла вен ски и мо сковскій
1 Плачъ Сербіи 
◦ За ха ри ја Ор фе лин, ПлачъСербіи, Ве не ци ја 1762. 
1 Крат кое на ста вленіе о тѣлу и кро ве Хр|(и)|с|тове 
◦ Па вле Не на до вић, КраткоеwБ|о|гоподобающемътэлуикровиХр|и|стовой...наставленіе, 
Срем ски Kарловци 1758.
5 бу ква ра ма ли мо сковскій
1 ка лен даръ вла шки на 100 го ди на
1 ер мо логіа гре че ска
1 о Ан ти Христѣ
◦ Сте фан Явор ский, ЗнаменizпришествіzАнтiхрістова, Мо сква 1703.
Кни ге ла тин ске и не мец ке 
На ве ли ко ко ло
1 Ко десъ ау стріакусъ
◦ Co dex Au stri a cus or di ne alp ha be ti co com pi la tus, das ist: ei gen tlic her Be griff und In nhalt al ler 
un ter deß Er tzha u ses zu Oe ster re ich ... ein la u fen den Ge ne ra lien, Wi en 1704.
1 Іллѵри че ска го на ро да При ве легіумъ ла тин ски 
◦ Pri vi le gia ... inclytæ na ti o ni Illyri co-Ras ci anæ, Беч 1743.
1 Іллѵри шесъ ре гу ла ментъ 
◦ Re gu la ment : Wor nach sich in Fol ge der geschöpften höchsten Re so lu ti o nen, wie auch des sen, 
was bey dem im Ja hre 1769. fürge we se nen Illyrischen Na zi ons-Con gress, dann de nen im Ja hre 
1774. und 1776. zu Kar lo witz ab ge hal te nen nicht unir ten bischöflichen Syno den ge me in scha ftlich 
be han delt..., Wi en 1777
1 та и че Ка ли графіа
Н а сре|д|нѣ ко ло
1 Пра во славній Ка ти хи зисъ Не мецкій 
◦ ве ро ват но: Li ber Symbo li cus Rus so rum, 1727.
1 Ва исъ Ма нов Леѯико|н|(ъ) троязич ни 
◦ Ε. We is smann, Te utsch-La te i nisch- und Rußisches Le xi con, San ktpe ters burg 1731.
1 Хиб нерсъ Ца и тунгсъ [исто] 
◦ Jo hann Hübners Re a les Sta ats- Ze i tungs- und Con ver sa ti ons-Le xi con, Le ip zig 1782.
1 Хиб нерсъ Хан длунгсъ [исто] 
◦ Jo hann Hübners Curiöses und re a les Na tur-Kunst-Berg-Ge werk- und Han dlungs-Le xi con, 
Le ip zig 1776.
1 Кор ну копіа [исто] 
◦ мо жда: Cor nu co pia Con ci o num Sac ra rum, или Cor nu co pia lin gu ae La ti nae, или Ada mi 
Fri de ri ci Kir schii Abun dan tis si mum cor nu co pi ae lin gu ae La ti nae et Ger ma ni cae se lec tum
1 Еко но ми шесъ [исто] у 2. ча сти 
◦ ве ро ват но All ge me i nes oe co no misches Le xi con, Le ip zig 1731.
1 Пе тръ Абра хамъ Іудасъ Ерцъ шелмъ у 2. ча сти 
◦ Abra ham a san ta Cla ra, Ju das Der Ertz-Schelm, Sal zburg 1686.
1 Ре гла ментъ Ми ли тарскій
1 Кохъ Бухъ 
1 аб бил дунсъ тир ки шесъ хофсъ 
◦ Ab bil dung des türkischen Ho fes nach den Gemälden wel che He rr von Fer riol..., Nürn berg 1719.
1 ал ге ма и нер цушмул[...?]
1 Леѯико|н|(ъ) ита ли ко Ла ти но Іллѵри че ски
◦ ве ро ват но: Ar de lio Del la Bel la, Di zi o na rio ita li a no, la ti no, il li ri co, Ve ne zia 1728.
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1 Ха узъ Ми телъ 
◦ мо жда: Wi e land Zinßli, Vor tre flic he und er prob te Ha u smit tel, Göttingen 1777.
2 літургіе ла тин ски и гре че ски 
На ма ло ко ло
1 Библіа Не мец ка Но рим бер ска у 2. ча сти
1 [исто] Улм ска
1 Би бли ше хісторіе
2 те ста мен те Ла тин ске и Не мец ке
1 Гра ма ти ка Сла ве но Не мец ка
2 [исто] Не мец ке и Та ли ан ске
1 Би шинглъ Гео|г|рафіа у 9. ча сти 
◦ An ton Fri e drich Büsching, Ne ue Erd beschre i bung, Ham burg 1754.
1 Док то ри на 
1 Ху ли Хансъ Ле бенъ унт та тенъ 
1 Хантъ по стилъ
◦ ве ро ват но: Le o nard Gof fi ne, Hand-Po stil le oder Christ kat ho lische Un ter we i sun gen auf al le 
Sonn- und Fe i er ta ge des gan zen Ja hres, Ma inz 1690.
1 Ку хенъ ге вихсъ
◦ мо жда: Fri e drich Zac ha ri as Salz mann, Gründlic he An we i sung, wie man al ler ley Küchen-
Gewächse und Spe ce rey-Kräuter..., Ber lin 1781.
1 шра и бенъ шулъ
1 Ва инъ Бихслъ
1 фи зи ка астро ло ђи ка
1 Сих ба ре велт
◦ Jan Amos Ko menský, Die sic htba re Welt, Nürn berg 1754.
1 Ма ка зинъ [!]
1 Кор неліусъ Не посъ
◦ не ко од број них из да ња Кор не ли ја Не по та, ла тин ски или не мач ки
1 До на тусъ
◦ Jo han nes Rhe ni us, Do na tus la ti no-ger ma ni cus, Le ip zig 1614.
1 Ца итъ фер тра ибъ
1 Ца итъ ан вен дусъ
1 Хо ре ди у р не 
◦ Ho rae di ur ne bre vi a rii Ro ma ni...
1 Си бенъ Ва и зенъ Хи сторіе 
1 Лан генъ Гра ма ти ка
◦ Jo ac him Lan ge, Col lo qu ia la ti na
1 фа бу ле Езо па
1 Ка и зер ли хе гра ма тикъ 
◦ Jo hann Balt ha sar von An te sperg, Die kayser lic he de utsche Gram ma tick, Wi en 1747.
1 Сакъ [?] Атлазъ
1 Кер не [?] та и чер шпра хе
1 орѳодоѯа Кон фисіо троязи ченъ 
◦ Пе тар Мо ги ла, Ort ho do xa con fes sio cat ho li cae atque apo sto li cae ec cle si ae ori en ta lis, Бра-
ти сла ва 1751.
1 Ла за ро вичъ Во ка бу ла румъ
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1 Ка ни зи рим ски ка ти хи зисъ 
◦ Pe trus Ca ni si us, Sum ma doc tri nae chri sti a nae, 1555.
1 Ку ри о зе ца у бер Арцтъ 
◦ Cu ri e u se und vernünffti ge Za u ber-Artzt, Frank furt 1725.
1 Бібліа фи гу ра та
1 Порт [?] дер Еренъ
1 Мен шли хе Клуг ха итъ
◦ Wil li am De Bri ta i ne, Menschlic he Klug he it, оder Die Kunst, wo durch ein Mensch Sich und 
sein Glück hoch em por brin gen kan, Wit ten berg 1716.
1 Сѵлбо ла Пон ти фи кумъ Императору|м|(ъ) етъ ре гумъ 
◦ Symbo la Di vi na et Hu ma na Pon ti fi cum, Im pe ra to rum, Re gum : ex Mu sa eo Oc ta vii De Stra da 
Ci vis Ro ma ni, Prag 1600.
1 не мец ки Ѱал тиръ
1 Of fi ci um хеб до ме датъ 
◦ Of fi ci um Heb do ma dae san ctae
1 Еѯатрктъ [!] Ме ди ни шенъ фа ма 
◦ Jo hann Au gu sto Oeh me, Ex tract der Me di ci nischen Fa ma, 1739.
1 Ан тла и тунгъ in Абси|х| ауф ди бине|н| вирт шафтъ
◦ Ja nos Ada mi, Kur ze An le i tung für das Lan dvolk, in Ab sicht auf die Bi e nen wirthschaft, Pres sburg 
1773.
1 Еѵ(ан)геліе ѿ Лу ки на турско|м|(ъ) Іази ку
1 Грунтъ ун тлер се це Іберъ виндефе|н| 
◦ Phi lipp Hi e rsch, Oe ko no misch-prak tische Grund- und Lehrsätze über die zur Voll kom men he it 
ge brac hte ne ue Win döfen zum Koc hen und Bra ten mit Er spa rung vi e len Hol zes, Wi en 1770.

BI BLI O TE CA MĂNĂSTIRII BEZ DIN CON FORM IN VEN TA RU LUI  
DIN ANUL 1783

Žar ko Voj no vić

Re zu mat

În luc ra re se analizează bi bli o te ca mănăstirii Bez din de la sfârșitul se co lu lui al 
XVI II-lea , în ba za da te lor din in ven ta rul mănăstirii din 1783. Se încearcă o urmărire a 
evo luției  nu me ri ce a ace ste ia din mo men tul so si rii mo na hi lor de la mănăstirea Vin ča și 
a fu zi u nii ce lor două obști la sfârșitul pri mei jumătăți a ve a cu lui. In ven ta rul este pri vit 
din per spec ti va is to ri ei ge ne ra le a bi bli o te ci lor mănăstirești din Mi tro po lia din Kar lov ci 
a ace lor vre mu ri, fi ind analizată și for ma ace stu ia din punct de ve de re bi bli o gra fic. Este 
elucidată întrebarea cu pri vi re la lo cația  pro priu-zisă a bi bli o te cii în ca drul mănăstirii, 
este apoi ana li zat conținu tul ace ste ia, fi ind ac cen tu a te di fe rențel e între tra dițio nal și 
mo dern. În anexă este re pro dus tex tul in ven ta ru lui din 1783, cu încercarea de a iden ti fi ca, 
în măsura în ca re a fost po si bil, une le ediții pe ba za da te lor su ma re de in ven tar. După o 
com pa rație, se de sprin de con clu zia că bi bli o te ca mănăstirii Bez din era, datorită numă-
rului însemnat de vo lu me în lim bi străine – in spe cial germană și latină, pro ba bil cea mai 
bogată co lecție  mănăstirească din Mi tro po lia din Kar lov ci a ace lor vre mu ri,
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THE LI BRARY OF THE BEZ DIN MO NA STERY AC COR DING TO  
THE IN VEN TORY FROM 1783

Žar ko Voj no vić

Sum mary

The ar tic le analyses the li brary of the Bez din mo na stery to wards the end of the 18th 
cen tury, ba sed on the exi sting da ta in the mo na stery in ven tory from 1783. An at tempt is 
ma de to fol low its nu me ri cal de ve lop ment from the mo ment of the ar ri val of the bret hren 
from the Vin ča mo na stery and the fu sion of the two mo na stic com mu ni ti es at the end of 
the first half of the cen tury. The in ven tory is analyzed from the po int of vi ew of the ge-
ne ral hi story of the mo na stery li bra ri es in the Kar lov ci Me tro po li ta na te of tho se ti mes. 
A bi bli o grap hi cal analysis is per for med as well. The lo ca tion of the li brary it self wit hin 
the mo na stery com plex is esta blis hed, its con tents are then analyzed, with a fo cus on the 
dif fe ren ce bet we en the tra di ti o nal and the mo dern. In the an nex, the text of the in ven tory 
from 1783 is pro vi ded, with at tempts to iden tify – whe re pos si ble – so me edi ti ons ba sed 
on few in ven tory da ta. Af ter com pa ra ti ons, it is con clu ded that the li brary of Bez din was, 
mostly due to the lar ge num ber of fo re ign bo oks espe ci ally in Ger man and La tin, pro-
bably the ric hest mo na stery col lec tion from the Kar lov ci Me tro po li ta na te of tho se ti mes.
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С т е в а н  Б у г а р с к и

ДО КУ МЕНТ О ТЕ МИ ШВА РУ XVI ВЕ КА 

СА ЖЕ ТАК: У на пи су је на ве ден и про ко мен та ри сан текст пи сма ко је су те ми-
швар ски тр гов ци ка то лич ке ве ро и спо ве сти упу ти ли рим ском па пи Гр гу ру XI II, 
оба ве шта ва ју ћи га о де лат но сти ка то лич ке за јед ни це, о сво јим по тре ба ма и те шко-
ћа ма. Пи смо је са чу ва но у Тај ном ар хи ву Ва ти ка на. Са ста вље но је што кав ским 
на реч јем ије кав ским из го во ром са рет ким ика ви зми ма; по је зи ку, а та ко ђе по 
пот пи си ма, из во ди се за кљу чак да су пот пи сни ци би ли При мор ци, Дал ма тин ци, 
ма хом Ду бров ча ни. Ис пи са но је ка ли граф ски, кит ња сто, оно вре ме ном ћи ри ли цом, 
чак и у де ло ви ма где су на во ди из Све то га пи сма на ла тин ском је зи ку. Да ти ра но је 
6. фе бру а ра 1582. го ди не, а пот пи са ле су га 24 осо бе. Пи смо раз от кри ва дру штве-
ни и вер ски жи вот те ми швар ских ка то ли ка и пру жа до са да не по зна те по дат ке о 
Те ми шва ру под тур ском вла да ви ном, ко ја је тра ја ла од 1552. до 1716. го ди не.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Те ми швар, ка то ли ци у Те ми шва ру, па па Гр гур XI II, ду-
бро вач ки тр гов ци, ћи ри ли ца.

При ступ. Те ми швар је пао под Тур ке 1552, а осло бо ди ла га је ау стриј-
ска вој ска под ко ман дом Ев ге ни ја Са вој ског 1716. го ди не. Има на пи са о из гле-
ду гра да пре тур ске оп са де и при оп са ди 1552, а пом но су бе ле же на до га ђа ња 
тек по сле 1716. го ди не. Углав ном је по зна то да су при ула ску ау стриј ске вој-
ске за те че не број не џа ми је, пре у ре ђе не од не ка да њих хри шћан ских цр ка ва, 
и јед на пра во слав на цр ква са епи скоп ским дво ром.1 О дру штве ном жи во ту 
у гра ду то ком тур ске вла да ви не ско ро да се ни шта не зна. 

Због то га је ве о ма зна чај но при ло же но пи смо, ко је су те ми шва р ски тр гов-
ци ка то лич ке ве ро и спо ве сти упу ти ли па пи Гр гу ру XI II на дан 6. фе бру а ра 
1582. го ди не, а ко је је са чу ва но у Тај ном ар хи ву Ва ти ка на (Ar chi vum Sec re tum 
Apo stol.[i cum] Va ti ca num) под сиг на ту ром AA. ARM.I–X VI II 1852.2

1 Fran ce sco Gri se li ni, Is to ria politică a Ba na tu lui, Ti mişoa ra 1984, 127; Jo hann N. Preyer, Mo no-
grap hie der Königlichen Fre i stadt Temesvár / Mo no gra fia oraşului li ber crăiesc Ti mişoa ra, Ti mişoa ra 
1995, 127, 239.

2 Спис је у Ва ти ка ну за па зио те ми швар ски би скуп Мар тин Рос [Mar tin Ro os] и из ра дио је 
до зво лу да бу де из ло жен у окви ру из ло жбе „Те ми швар 1716. По че ци јед ног европ ског гра да“. Спис 
је својевремено објавио Еусебије Ферменџин у Acta Bosnae Potissimum Ecclesiastica, Загреб 1892, 
стр. 320–321, колекција Monumenta Spectantia Historiam Slavorum Meridionalium, том 23. Пошто у 
том препису има пропуста, а и публикација је тешко доступна пред ло жио сам да бу де штам пан 
у Те ми швар ском збо р ни ку. За то је тре ба ло из ра ди ти по себ ну до зво лу. Срп ске кул тур не уста но-
ве ко ји ма сам се обра тио ни су би ле вољ не да сту пе у пре пи ску с Ва ти ка ном. Нај зад је то љу ба зно 
учи нио та ко ђе би скуп Мар тин Рос и са оп штио ми до би је ну са гла сност. 
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Тех нич ки по да ци. До ку ме нат има два обо стра но ис пи са на ли ста ди-
мен зи ја 31,5 х 22,0 цм. На пред њој стра ни ци пр во га ли ста ис пи са на су 33 
ре да, на по ле ђи ни пр во га ли ста та ко ђе 33 ре да, на пред њој стра ни ци дру го га 
ли ста 10 ре до ва, на по ле ђи ни дру го га ли ста са мо адре са при ма о ца. Са др жи на 
за у зи ма на пр вом ли сту це лу пред њу стра ни цу и ско ро по ло ви ну по ле ђи не 
(15 ре до ва). У на став ку су 24 пот пи са (на по ле ђи ни пр во га ли ста 16 и на пред-
њој стра ни ци дру гог ли ста 8), од ко јих 22 за у зи мају по ред, а два – по два ре да. 

Оста је пи та ње да ли су у Ва ти ка ну при хва та ли до пи се на не ком од сло-
вен ских је зи ка, па још и ћи ри ли цом. Мо жда и је су, јер је и та мо сва ка ко би ло 
бо сан ских фра та ра ко ји су то теч но чи та ли. Ипак је зва ни чан је зик био ла тин-
ски. На по ле ђи ни дру го га ли ста, где су Те ми швар ци ста ви ли са мо адре су при-
ма о ца, упи са на је ши фра под ко јом је пи смо ре ги стро ва но у Ва ти ка ну: „1582. 
6. fe br. Arm. VII. Cap. VII. № 4“ и до пи сан са же так на ла тин ском је зи ку, ко ји се 
за вр ша ва ре чи ма: „Adest ver sio la ti na in ter pre te“.3 За це ло, прем да је пи смо 
за др жа но у ори ги на лу, при ло жен му је ин те грал ни пре вод на ла тин ски, на два 
обо стра но исписанa ли ста, с тим што пре вод за у зи ма три стра ни це, а на че твр-
тој је пе чат ре ги стра ту ре; „AA. ARM.I–X VI II 1852“. На жа лост, ла тин ски текст 
ни је ви ше чи тљив, јер су због не че га на хар ти ји на ста ла гру ба оште ће ња. 

Је зик ово га пи сма, што кав ски, на ије кав ском из го во ру са рет ким ика ви-
зми ма, та ко ђе и пот пи си, ода ју При мор це, Дал ма тин це, ма хом Ду бров ча не. 
Текст је ис пи сан оно вре ме ном ћи ри ли цом, уз не ке осо бе но сти: ко ри шће но је 
тан ко (не и де бе ло) јер (при ме ри: ֲо клонь, мирь, ֲукь), фо не ма /њ/ је озна ча-
ва на као <гн> (при ме ри: све ֳ иֱ не, ֱне ֱ а, учиֱ не на), ма да и као <ни> (уз ви ше-
ние), па и дво стру ко <гни> (при мер: ֲомֱ ниу); фо не ма /љ/ као <лл> (при ме ри: 
умил ле ну, зем лле, не ֲ ри а ֳ ел ле); /ђ/ и /ћ/ су озна ча ва ни истим сло вом <ћ> 
(при ме ри: до ће, ֳа ко ћер, бу ду ћи, бо жић ֱ не); ис пред са мо гла сни ка у /ђ/ је ре-
дов но озна ча ва но као <ћи> (при ме ри: ме ћиу, до хо ћи а ху, Ћи ур ће вић); /и/ и /ј/ 
су озна ча ва ни истим сло вом <и> (при ме ри: дни, ла ни, ие су, сво ие); гра фем 
<щ> упо тре бља ван је у вред но сти /шт/ (при ме ри: защо, на влащит о, убощва); 
гра фиј ска се квен ца <ар> у вред но сти во кал ног /р/ (при ме ри: ֳарֲе, кар сֳи-
ен, ֳ арֱо ва ца); ма ње-ви ше про из вољ но за ме њу ју се о и ω (при ме ри: Госֲωди-
ну, Гωсֲωдинь, кωли ко, ко ли ко, муֵкω, жен ско); име ни ца /вре ме/, као у бо-
кељ ским и ду бро вач ким го во ри ма, гла си бри је ме (при ме ри: по бри е ме у зна-
че њу ’по ври је ме’, ма ло бре ме на у зна че њу ’ма ло вре ме на’), а оту да је, ве ро-
ват но, и из ве де ни ца бре ме ни ֳ о ֱ а у зна че њу ’вре ме ни то га’, по че му опет из-
гле да да је пи сар са ије кав ског При мор ја, а бу ду ћи ка то лик, нај ве ро ват ни је је 
био Ду бр ов ча нин, као што се уо ста лом и пот пи сао. 

Ћи ри ли ца је та ко до след но спро ве де на да су и на во ди из Све то га пи-
сма, на ла тин ском је зи ку, ис пи са ни та ко ђе ћи ри ли цом (при мер: До ми нусь 
ви си ֳ а виֳь ֲле бемь су амь). 

До ку ме нат је пи са ло не ко ли ко ру ку: јед на се ви ди у основ ном тек сту, 
оста ле у пот пи си ма. Ру ко пис пи са ра Ма ри на Ива но ви ћа Ду бр ов ча ни на 

У об ра ди тек ста и при пре ми за об ја вљи ва ње по ле зну и ве о ма по треб ну по моћ пру жи ли су ми 
не се бич но про фе со ри Уни вер зи те та у Но вом Са ду др Иси до ра Бје ла ко вић и др Сло бо дан Па вло вић. 

Мо лим их све и овим пу тем да из во ле при ми ти мо ју то плу бла го дар ност.
3 У пре во ду с ла тин ског: До да та ла тин ски ис ту ма че на вер зи ја.
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рав но ме ран је, кит њаст, упра во умет нич ки, а об лик по је ди них сло ва под се-
ћа на ли ни је тур ских и арап ских ру ко пи са. С об зи ром на не зна тан број пи-
сар ских ома шки, из ве сно је пре пи сан са кон цеп та. Прем да је у осно ви чи-
тљив, по треб но је до бро се на ње га на ви ћи да би се текст раш чи тао. Пот пи-
си су не јед на ки, не ки ис пи са ни, не ки не ве шти, је два раш чи тљи ви, а осам 
их је на ита ли јан ском је зи ку, се дам ла ти ни цом и је дан ћи ри ли цом; мо жда 
су пот пи сни ци Ита ли ја ни, а мо жда и ни су, не го им се чи ни ло да та ко из гле-
да зва нич ни је. По след њи је пот пи сан Ма рин Ива но вић, чи јом је ру ком ис-
пи сан це ли основ ни текст.

Са др жај. Пот пи сни ци оба ве шта ва ју па пу Гр гу ра XI II да их је по хо дио 
стон ски би скуп Бо ни фа ци је, ко га па па бе ше по слао, те да је он ду хов но об-
ра до вао ка то ли ке вер ни ке не са мо у Те ми шва ру не го и по окол ним ме сти ма 
где их је би ло. То ли ко су би ли уте ше ни да се њи хо во ве се ље по ре ђи ва ло са 
ве се љем Је вре ја ка да су пе ва ли: Do mi nus vi si ta vit ple bem su am4 и са уз ви ком 
про ро ка Иса и је: Po pu lus qui am bu la bat in te ne bris, vi dit lu cem.5 Њи хо ва ра-
дост пре о бра ти ла се у су зе и у плач, јер је би скуп Бо ни фа ци је пре ми нуо. 
Осо би то су жа ли ли што га је смрт из не на ди ла, па ни је сти гао да им ис пу ни 
обе ћа ње о по ста вља њу ду хов них па сти ра. То их по себ но по га ђа, по што на 
ши ро ком про сто ру од Ду на ва до Ер де ља де лу је је дан је ди ни ка то лич ки све-
ште ник, До ми ник Ђур ђе вић, по ре клом Ду бров ча нин, фра тар до ми ни кан-
ског ре да. Он бо ра ви у Те ми шва ру, вре дан је у све му, ва тре но про по ве да и 
бра ни ка то лич ку ве ро и спо вест, про го ни не при ја те ље Ка то лич ке цр кве и 
пре о бра ћа ино вер це у ка то ли ци зам. Хва ле ћи га, пот пи сни ци пи сма на во де 
да је то ком по след ње две го ди не пре вео два на е сто ро је ре тич ке де це, јед но га 
кал ви на, те од пра во сла ва ца („от Сар бал ла“) три же не и јед ног му шкар ца.

У вре ме са ста вља ња до пи са, ме ђу ка то ли ци ма у Те ми шва ру бо ра вио је 
бо сан ски би скуп Ан тун Мат ко вић, ко ји је до бро пој мио те шко ће ка то лич-
ког жи вља, па је чак ску пио не ко ли ко де це и по чео их об у ча ва ти да по ста ну 
ре дов ни ци и ду хов ни па сти ри, али на ста ва је сла бо ишла, јер су де ца, због 
си ро ма штва, би ла при ну ђе на на пу шта ти шко лу и за по шља ва ти се. Пот пи-
сни ци се узда ју да ће овај би скуп, у не по сред ном су сре ту с па пом, де таљ ни је 
из ло жи ти на род не по тре бе.

Тран сли те ра ци ја ори ги нал но га тек ста:6

[Лист 1, пред ња страна]
Ие зусь и ма риа на 6 фре ва ра у Те ми ֵ ва ру 1582
Све ֳ и ωче ֲω умил ле ну ֲωклωֱне ниу и ֲω девωֳу це ли ва ниу нωֱа 

Све ֳ и ехь ֲоклωнь и Мирь у ֱосֲωди ну на ֵ е му Ие зу су ѿ сви ехь нась ви е р-
ни ехь и ֲωдни же ни ехь сво ие Све ֳ иֱ не ֳар ֱ о ва ца кои ֲри би ва мо у ֱра ду 

4 У пре во ду с ла тин ског: Го спод по хо ди на род свој. На вод је из Је ван ђе ља по Лу ки (7,16), 
и та мо гла си: De us vi si ta vit ple bem su am, то јест Бог по хо ди на род свој. 

5 У пре во ду с ла тин ског: На род ко ји хо ди у та ми ви де ће све тлост. На вод је из Књи ге 
про ро ка Иса и је (9,2). 

6 При тран сли те ра ци ји из о ста вље на је са свим ау то ро ва ин тер пунк ци ја, ко ју је, уо ста лом, 
и не мо гу ће пре не ти, јер се са сто ји од са свим про из вољ ног пи са ња та ча ка и на два-три ме ста 
две ју та ча ка; при ме ње но је пак ра ста вље но пи са ње ре чи. Ве ли ка сло ва су по из гле ду ори ги на ла, 
ма да је не ло гич но да их по не ка да пи ше и у сре ди ни ре чи.
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Те ми ֵ ва ру а ֲωֳωмь ֳωֱа да вамω на зна ние Све ֳ иֱ ни ваֵωи какω ωве дни 
Ми ну ֳ е дωће ωвдие к на ми ֲочֳωва ни у ису кар сֳу ֱωсֲωдинь бо ни фа цио 
би скуֲь Сֳωֱнски у име Све ֳ о ֱ а ֲри сֳо лиа а ѿ ва ֵ е Све ֳ иֱ не ֲωслань 
кои ֱосֲωдарь веωма ωбе се ли не самω нась Ма вась ко ликь ֲукь кар сֳи ан-
ски, и не самω у ωвωме Ми е сֳу Ма ֲω сви ехь ωсֳа ли ехь Ми е сֳи ехь ѿ ωве 
Зем лле бу ду ћи до ниω ωбил не ми ло сֳи и да ро ве духωвне ѿ Сво ие Све ֳ иֱ не 
и ֳо ли ко ωбе се ли и разֱωвωри Мнωֱи ֲукь духωвни емь на чинωмь на ֳа ки 
на чинь да мωֱа ху ֲи е ва ֳ и С исֳинωмь за и еднω с ֲукωмь жидωвски емь: 
до Ми нусь ви си ֳ а виֳь ֲле бемь Су амь и с изаиωмь ֲрωрωкωмь ֲωֲулсь кви 
ам бу ла баֳь ин ֳе не брись ви диֳь лу чемь Си би Ми самь а суа бе а ֳ и ֳ у ди не.7 
Ма ω име защω ве се лие на ֵ е и све ֱ а ֲу ка ие се ωбра ֳ и ло у су зе и у ֲлачь 
ве ли ки бу ду ћи ре че ни Госֲωдинь би скуֲь и ви си ֳ а ֳ урь ва ֵ е Све ֳ иֱ не ֲри-
ми нуо и-ж-ивoֳа бре ме ни ֳ о ֱ а ֲωֵаω на ви еч ни а нась ωСֳа ви Сирωֳе 
безь разֱωвωра кои уфахωмω ѿ ва ֵ е Све ֳ иֱ не ֲω ֱнеֱωву ֱосֲωцֳву на 
ֲу но ֲри ми ֳ и на влащиֳ ω ие ре би е ֵ е ωбре као ֲу ку и ωвчи цамь ва ֵ е Све-
ֳиֱ не да имь иМа ֵ е ֲрωви ди е ֳ и ֲа сֳи ре духωвне на влащиֳ о да у свωи 
ωвωи зем лли, ֲо чам ֵ и ѿ Ду на ва дω Ер дел ла не нахωди се ве ће не ֱ о ли ие дань 
ωֳаць цар кве риМ ске кои сֳои ωвди ме ћиу на ми у Те ми ֵ ва ру ֲо име ну 
ֲωчֳωва ни ωֳаць фра дωми никь ћи ур ће вићь ду брωвча нинь ре да Све ֳ о ֱ а 
дωми ни ка ωֳаць ври е дань ֳо ли ко у жи во ֳ у кωли ко у ра зу Му кωи не ֲре-
сֳа ие ֳо ли ко у ֲре ди кахь ко ли ко у дис ֲ у ֳ ахь ֲрωֱωни ֳ и не ֲ ри а ֳ ел ле 
Све ֳ е ви е ре и ωд два ֱωдища ωвамω ие се ωбра ֳ илω Свеֳωи Ма ֳ е ри 
цар кви ере ֳ ич ке ди е це ме ћиу муֵкω и жен ско два на и есь кωи е ие дань диω 
кар сֳи сио у све це Бωжић ֱ не а ωсֳа ле какω ка да дωхωћи а ху иу че ра кωи би 
дань ֲе ֳ и ωвωֱа Ми е се ца ֲри мисмω и еднωֱа ере ֳ и ка кал ви ни сֳу ֲω 
име ну ֱа ֵ ֲарь и ֲу бликω ֲрид вра ֳ и ѿ цар кве ие се ѿре каω Сви ехь Ерωра, 
кωие иесֳь дар жаω ֲω бри е Ме Ми ну ֳ о у ру кахь ֲωчֳωванωֱа Гна би ску ֲ а 
бо санскωֱа  ан ֳ у на Маֳкωви ћа и ѿ ֱне ֱ а иесь биω ѿдри е ֵ ень ѿ ֲрωкле ֳ иа 
ֳакωћерь и ѿ Са р бал ла ѿ ла ни ие су до ֵ ле ֳри же не и едань чωви екь Са да 
иМа зна ֳ и

[Лист 1, полеђина]
Ва ֵ а Све ֳ иֱ на какω, бу ду ћи ви диω ре че ни ֱосֲωдинь би скуֲь ֲωֳре-

бу духωвну ѿ ва ֵ и и ехь ωва ца кωиу ֳар ֲ е ра ди ие ре не има иу ֲа сֳи ра 
духωвни ехь би е ֵ е ѿлу чио С ֲомωћиу и с милωсֳиу ва ֵ е Све ֳ иֱ не учи ни-
ֳи иза вар ли иед ну ску лу ѿ ни е ко ликω ди е чи це кωи би ֲа ке би ли редωвни ци 
и ֲа сֳи ри духωвни ѿ ωва ца ие зусωви ехь и ва ֵ е Све ֳ иֱ не кωиа Сֳварь акω 
бу де учиֱ не на с ֲωмωћиу ֱωсֲωди на бωֱа до Малω бре ме на не би се зналω 
ωви е зи ехь ере ֳ и ка не ֲ ри а ֳ ел ла бωжи ехь и Све ֳ е цар кве а ваֵωи Све ֳ иֱ ни 
ֲра вед ни ֲла ֳ аць хωће да ֳ и ви еч ну ֲла ֳ у на не бу и са да ре че ни ωֳаць наֵь 
ֲре ди ка лаць учи ни екωли кω ди е це али ни е дань не Мωже ску ле сва р ֵ иֳьи 
ра ди убωщва ве ли ка ма какω до ћиу на еֳа да мωֱу крухь дωби ва ֳ и ֳакω 
Ску лу и ֲу сֳе ֳерь иду ֱди Мωֱу хра ну дωби ва ֳ и ωвω иесмω кֳи е ли ωчи-
ֳωва ֳ и ваֵωи Све ֳ иֱ ни какω ωнωМу кωи има има ֳ и ֲωМֱниу ѿ Сви ехь 

7 Уз текст про ро ка Иса и је ов де је до да то не што што би се мо гло про ту ма чи ти: по сла ֳ у 
се би на ра дост; ни је уста но вље но ода кле је на вод, ни да ли је на вод.
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ду ֵ а кар сֳи ан ски ехь а ֱо сֲо динь би скуֲь бωсан ски ֱωсֲωдинь ан ֳ унь 
Маֳкωвићь хωће и бωллие ка за ֳ и ֲωֳре бе ֲу ка ва ֵ е ֱ а кωֱа Мо лимω да на 
име на ֵ е бу де це ли ва ֳ и Све ֳ е нωֱе и с ωви е зи емь ωсֳа и е Мо Мо ле ћи бо ֱ а за 
уз ви ֵ е ние и на ֲ ре дакь ва ֵ е Све ֳ иֱне ѿ кωие жу димω блаֱωс[л]ωвь бωжи.

A di det to io Na tal di La sal la, no bil di Rag [us ]a afer mo qu an to di so pra
Иω Ма ֳ еω ..... афе рмω кωме ..... у сωֲра8

A di det[t]o io Crysto fo rus di Io a nis afi r mo co me di so pra, ma num pro pria
Иа Тωма Ма ти е вић це ли вам све те нωге и пи там9 какω ие ωд зе ге ра
Иа Аду иа Уа о са лић це ли ва све ֳ е нωֱе и ֲи ֳ ам кωли ко зֱа ра
Иа Ги ֱ у ра Никωлићь це ли вам све ֳ е нωֱе и ֲи ֳ ам ка ко ие ωд из ֱ а ра
Иа Раωсав Маֳкωвић це ли вам све ֳ е нωֱе и ֲи ֳ ам кωликω ωд из ֱ а ра
Иа Ви ценцω Ми ха илωви ћ це ли вам све ֳ е нωֱе и ֲ и ֳ ам кωликω ωд из ֱ а ра
A di det to io Flo rio di Ber nar do Јel lich afеrmo qu an to di so pra 
A di det to io Ma vro Di ni co ba scan do gli san ti pi e di dоmando qu an to di so pra
A di det to io Ste fa no di Ja co bi ba scan do gli san ti pi e di do man do qu an to di 

so pra
Ad di det to Ni co la di Flo rio ba scan do gli san ti pi e di do man do qu an to di so pra
Иа Ђу ро Ни ко лић це ле вим све ֳ е но ֱ е и ֲи ֳ ам ко ли ко ωд изֱoра
Иа Ни ко ла Па вло вићь це ли вамь све ֳ е нωֱе и ֲи ֳ амь кωликω ωд изֱωра
Иа Илиа Вла ду ֵ ић це ли вам но ֱ е све ֳ е и ֲи ֳ амь кωликω ωд изֱωра
Иа То мас Пе ֳ ро вић це ли вам нωֱе и ֲи ֳ ам кωликω ωд изֱωра
[Лист 2, пред ња страна]
Иа Иа ков Па вло вић це ли вам све ֳ е но ֱ е и ֲи ֳ ам ко ли ко оֳ из ֱ о ра
Иа Сֳи е ֲ ан Мар ֳ инωвић  це ли вам све ֳ е нωֱе и ֲ и ֳ ам кωли ко од изֱωра
Иа Сֳи е ֲ ан Па ски е вић це ли вам све ֳ е нωֱе и ֲи ֳ ам кωликω ωֳ изֱωра
Иа Па ваω Ћур ће вићь це ли вамь све ֳ е нвֱе и ֲи ֳ амь ко ли ко од из ֱ о ра
Io Gi o r gi di Di mi trj ba scan do gli pi e di san ti e do man do qu an to di so pra
Иа Ћу ра Ма ֳ и е вић це ли вам све ֳ е но ֱ е и ֲи ֳ ам ко ликω оֳ из ֱ о ра
Иа Мар ֳ инь Ни ко лићь це ли вамь све ֳ е но ֱ е и ֲи ֳ амь ко ли ко од из ֱ о ра
На ре че ни иа Ма ринь Иванωвићь Ду брωвча нинь афер ма ва мо ֱωрֱ не 

ֲисмω це ли ва и у ћи све ֳ е нωֱе и ֲи ֳ амь кωликω ѿ зֱа ра.
[Лист 2, полеђина]
При свеֳωМу Госֲωди ну Гну на ֵ е му ωцу и ֲа сֳи ру Све ֳ е цар кве 

ֲа ֲ и Гар ֱ у ру XI II
Ори ги нал ни текст на пи са пре пи сан са вре ме ном ћи ри ли цом:
[Лист 1, пред ња страна] 
Је зус и Ма ри ја на 6. фре ва ра у Те ми шва ру 1582.
Све ти Оче, 
По уми ље ну по кло ње њу и по де во ту це ли ва њу но га Светиjех, по клон и 

мир у Го спо ди ну на ше му Је зу су от свиjех нас вјерниjех и поднижениjех сво је 
Све ти ње тр го ва ца, коjи при би ва мо у гра ду Те ми шва ру.

А по том то га да ва мо на зна ње Све ти њи Ва шој ка ко ове дни ми ну те до ђе 
ов дје к на ми поч то ва ни у Ису кр сту го спо дин Бо ни фа цио, би скуп стоњ ски, 

8 Раш чи та но са мо де ли мич но.
9 Ова нео бич на реч у ла тин ској ва ри јан ти гла си: pe to, то јест мо лим. 
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у име Све то га При сто ли ја, а от Ва ше Све ти ње по слан, коjи Го спо дар ве о ма 
обе се ли не са мо нас, ма вас ко лик пук крстиjански, и не са мо у ово ме мје-
сту, ма по свиjех осталиjех мјестиjех от ове зе мље, бу ду ћи до нио обил не 
ми ло сти и да ро ве ду хов не от сво је Све ти ње, и то ли ко обе се ли и раз го во ри 
мно ги пук духовниjем на чи ном на та ки на чин, да мо га ху пје ва ти с исти ном 
за јед но с пу ком жидовскиjем: До ми нус ви си та вит пле бем су ам и с Изаиjом 
про ро ком: По пу лус кви ам бу ла бат ин те не брис ви дит лу чем си би ми сам а 
суа бе а ти ту ди не.

Ма о име за што веселиjе на ше и све га пу ка је се обра ти ло у су зе и у 
плач ве ли ки, бу ду ћи ре че ни Го спо дин би скуп и ви си та тур ва ше Све ти ње 
при ми нуо и[з] жи во та бре ме ни то га по шао на вjечни, а нас оста ви си ро те 
без раз го во ра, коjи уфа хо мо от Ва ше Све ти ње по ње го ву Го споц тву на пу но 
при ми ти, на вла шти то је ре бје ше об ре као пу ку и ов чи цам Ва ше Све ти ње да 
им има ше про ви дје ти па сти ре ду хов не, на вла шти то да у свој овој зе мљи, 
по чам ши от Ду на ва до Ер де ља, не на хо ди се ве ће не го ли је дан отац Цр кве 
Рим ске, коjи стоjи ов ди ме ђу на ми у Те ми шва ру, по име ну поч то ва ни отац 
фра До ми ник Ђур ђе вић, Ду бр ов ча нин, ре да Све то га До ми ни ка, отац ври jе-
дан то ли ко у жи во ту ко ли ко у ра зу му, коjи не пре ста је, то ли ко у пре ди ках 
ко ли ко у дис пу тах, про го ни ти неприjатеље Све те вје ре; и од два го ди шта 
ова  мо је се обра ти ло Све тој Ма те ри Цр кви jеретичке дје це ме ђу му шко и 
жен  ско два на јес, коjи jе је дан дио кр сти сио у све це Бо жић ње а оста ле ка ко 
ка да до хо ђа ху. Ју че ра, коjи би дан пе ти ово га мје се ца, при ми смо јед но га jе-
ре тика кал ви ни сту по име ну Га шпар, и пу бли ко, прид вра ти от цр кве је се 
отре као сви јех еро ра ко је јест др жао по бриjеме ми ну то, у ру ках поч то ва-
 но га Гна би ску па бо сан ско га Ан ту на Мат ко ви ћа и от ње га јес био отдри-
jешен от прокле тиjа. Та ко ђер и от Ср ба ља от ла ни је су до шле три же не 
и је дан чо вјек. 

Са да има зна ти 
[Лист 1, полеђина]
Ва ша Све ти ња ка ко, бу ду ћи ви дио ре че ни Го спо дин би скуп по тре бу 

ду хов ну от Вашиjех ова ца, ко ју тр пе ра ди је ре не има ју па сти ра духовниjех, 
бје ше отлу чио с помоћиjу и с милостиjу Ва ше Све ти ње учи ни ти: иза вар ли 
јед ну ску лу от ње ко ли ко дје чи це, коjи би па ке би ли ре дов ни ци и па сти ри ду-
хов ни от ова ца Језусовиjех и Ва ше Све ти ње, ко ја ствар, ако бу де учи ње на, 
с помоћиjу Го спо ди на Бо га до ма ло бре ме на не би се зна ло овиjезиjех jе ре-
тика, неприjатеља Божиjех и Све те Цр кве, а Ва шој Све ти њи Пра вед ни Пла-
тац хо ће да ти вјеч ну пла ту на не бу. И са да ре че ни отац наш пре ди ка лац 
учи ње ко ли ко дје це али ниjедан не мо же ску ле свр ши ти, ра ди убо штва ве-
ли ка, ма ка ко до ђу на ета да мо гу крух до би ва ти, та ко ску лу и пу сте, тер 
иду гди мо гу хра ну до би ва ти. 

Ово је смо ктје ли очи то ва ти Ва шој Све ти њи, ка ко оно му коjи има 
има ти пом њу от свиjех ду ша крстиjанскиjех, а Го спо дин би скуп бо сан ски, 
Го спо дин Ан тун Мат ко вић, хо ће и бо ље ка за ти по тре бе пу ка ва ше га, ко га 
мо ли мо да на име на ше бу де це ли ва ти Све те но ге. 

И с овиjезиjем оста је мо мо ле ћи Бо га за уз ви ше ње и на пре дак Ва ше Све-
ти ње, от ко је жу ди мо благос[л]ов Бож[ј]и.
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[следе потписи]
[Лист 2, пред ња страна]
[следи на ста вак потписа]
[Лист 2, полеђина] 
При све то му Го спо ди ну Г[осподи]ну на ше му оцу и па сти ру Све те цр кве 

па пи Гр гу ру XI II.
Са же так на ла тин ском је зи ку.
[...] chri sti a nos mer ca tos ha bi tan ti um in Te mi svar lin gua ser vi a na da tus ibi dem 

die 6. Fe bru a rii 1582. qu i bus sig ni fi cant S[an cti ta ti] Su ae adven tum D[o min ni] 
Bo ni fa cii Ep [pi scop ]i Stag nen [si] Vi si ta to ris Ap [o sto li] ci ac ga u di um quo o[mn]es 
per fu si sunt sed qu od il lud in ma e ro rem o[mni ]um ob mor tem ei us dem Ep [pi scop ]i 
et Vi si ta to ris con ver sum est; se de sti tu tis om ni o que eo qu od ab il lo si bi pa stor 
pro mis sus fu e rat, cum per om nem eam re gi o nem a Da nu bio Er de li um usque nul lus 
re pe ri a tur Ec cl[es ]i ae Ro ma nae Re li gi o sus, pra e ter unum Fra Do mi ni cum Gi ur-
[g]i e vics ord. praed. Ra gu si num cum eis ha bi tan tem qu em di cunt vi tae in te gri ta to 
et sci en tia ad mo dum in sig nem, qui pra e di ca ti o ni bus et dis pu ta ti o ni bus ini mi cos 
fi dei per se qui non ces sat, adeo ut du o de cim ha e re ti cos fi lii, et qu a tu or alii ser vi a ni 
ad fi dem Cath [o li] cam re di e rint, et qu i dam ha e re ti cus Cal vi ni sta, qui a D. Ant. 
ep [pi sco] pi abi u ra tis pu bli ce ha e re si bus re con ci li a tus est.

Di cunt ne ces se es se ibi scho lam pu e rum qu am eum ip sis ob pa u per ta tem im-
pos si bi le sit eam su sten ta re, idem Vi si ta tor pro mi se rat au xi lio Stis. S. ibi in sti tu e re, 
ut in de pra e di rent sa cer do tes Cath [o li] ci ad eu el len des ha e re ses, et cath [o li] cam 
ve ri ta tem tu en dam, qu od sig ni fi cant Sti. S. si re mi ten tes D. Ant. Ep [pi scop ]o Bo-
snen [si] qui ne ces si ta tes eos re fe ret Sti. S. et eos no mi ne ei us pe des oscu la bi tur, 
pro cu i us sa lu te oran tes, ab ea he re di ci pe tunt.

Adest ver sio La ti na in ter pre te
a Si mo ne Can [o ni] ci [...]
За кљу чак. Из пи сма про из ла зи да су у гра ду та да жи ве ли и хри шћа ни 

ка то ли ци, углав ном тр гов ци, о ко ји ма се не мо же за кљу чи ти да ли су спа да ли 
у стал не жи те ље гра да на Бе ге ју или су се ту по вре ме но по слов но ба ви ли. 
Ду хов но их је збри ња вао све ште ник ре дов ник до ми ни ка нац, ко ји је имао 
над ле жност над ши ро ким под руч јем („от Ду на ва до Ер дел ла”). Ни је са свим 
ја сно да ли су има ли цр кву. При ула ску ау стриј ске вој ске 1716. го ди не ни је 
по ме ну та ка то лич ка цр ква, ипак 1582. као да су има ли не ка кву бо го мо љу, 
јер се кал вин Га шпар од ре као сво је пре ђа шње ве ро и спо ве сти пред цр кве ним 
вра ти ма („прид вра ти от цар кве”). Иа ко се жа ле на те шко ће у по гле ду ду хов-
ног жи во та, то се мо же при пи са ти је ди но чи ње ни ци да ни су има ли ви ше ду-
хов них па сти ра, а сви су из гле ди да им Тур ци, бар у вер ском по гле ду, ни су 
чи ни ли смет ње. Они су мо гли одр жа ва ти ве зу с рим ским пре сто лом, мо гли 
су се до пи си ва ти, при ма ти по се те чак и ви со ких цр кве них до сто јан стве ни-
ка, мо гли су сво је об ре де оба вља ти јав но („пу бли ко”), мо гли су не са мо 
про по ве да ти сво ју ве ро и спо вест и спо ри ти се („то ли ко у пре ди ках, ко ли ко 
у дис пу тах“), пре о бра ћа ти ино вер це у ка то ли ци зам, осни ва ти шко ле, не го 
и про го ни ти не при ја те ље ка то лич ке ве ро и спо ве сти („не при а тел ле Све те 
ви е ре“), ма да се та тврд ња мо же узе ти као ме та фо ра и хи пер бо ла, јер је пот-
пу но из ван па ме ти да су про го ни ли му сли ма не, ко ји су сва ка ко мо гли би ти 
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свр ста ни ме ђу не при ја те ље хри шћан ства, па, да кле, и ка то ли ци зма. Исти на 
је да се са ово га вре мен ског од сто ја ња не мо же ја сно пој ми ти ко ли ко оних 
17 пре о бра ће них, од че га 12 де це, и то то ком две го ди не, зна че за та да ње ста-
нов ни штво Те ми шва ра и ко га све пред ста вља ју, од но сно, по што пра во слав це 
и кал ви не по ми ње по себ но, оста је не по зна ни ца ко су би ла је ре тич ка де ца.

Ипак, ова кав ко мен тар тре ба при хва ти ти као огра ни че но ва жећ, јер 
ако је та ко би ло 1582. го ди не, три де це ни је по ула ску Ту ра ка у Те ми швар, 
не мо же се из ву ћи за кљу чак да се та кво ста ње одр жа ло то ком це ло куп не 
тур ске вла да ви не. 

UN DO CU MENT DE SPRE TI MIȘOA RA SE CO LU LUI AL XVI-LEA

Ste van Bu gar ski

Re zu mat

În luc ra re este re dat și co men tat tex tul unei scri so ri adre sa te de către co mer cianții  
ti mișore ni de re li gie catolică pa pei Gri go re al XI II-le a, informându-l de spre ac ti vi ta tea 
comunității ca to li ce, de spre ne vo i le și dificultățile ace ste ia. Scri so a rea se păstrează la 
Ar hi ve le Sec re te ale Va ti ca nu lui. Lim ba cu ca re este scrisă scri so a rea, cât și semnăturile 
relevă fap tul că este vor ba de spre per so a ne ori gi na re din li to ra lul adri a tic, mai pre cis din 
Dal mația, pre do mi nat din Du brov nik. Scri so a rea a fost redactată de către Ma rin Iva no vić 
din Du brov nik, ca li gra fic, cu înflorituri, fo lo sind gra fia chirilică a ace lor vre mu ri, chi ar 
și în pa sa je le în lim ba latină din Sfânta Scriptură. Scri so a rea este datată cu 6 fe bru a rie 
1582, fi ind semnată de 24 de per so a ne.

Din scri so a re re i es da te ne cu no scu te de spre Ti mișoa ra sub ocu pație turcă, ca re a 
du rat între 1552 și 1716. Pe lângă in for mații le de ja cu no scu te cum că la in tra rea ar ma tei 
au stri e ce în oraș după ca pi tu la rea gar ni zo a nei oto ma ne la 1716 au fost găsite mai mul te 
moschei tran sfor ma te din bi se ri ci crești ne, cât și o biserică or to doxă cu reședința episcopală, 
aflăm ca în 1582 a exi stat și o co mu ni ta te catolică cu un sin gur pre ot alo cat unui areal 
mai larg din Ba nat, că ace a sta a ac ti va pu blic, pri mea vi zi te le epi sco pi lor ca to li ci, ținea 
legătura cu Ro ma, avea lăcaș de cult, școală, propovăduia re li gia pro prie, con ver tind la 
ca to li cism nu do ar ere ti cii, ci și or to docșii  sârbi. Ar rămâne de cer ce tat cât timp a du rat 
această sta re, având în ve de re că da te le pro vin de la sfârșitul de ce ni u lui al tre i lea după 
in sta u ra rea stăpânirii tur cești în Ti mișoa ra.

Pe lângă va lo a rea istorică intrinsecă, scri so a rea din 1582 po a te fi considerată și ca 
un mo del al lim bii, scri su lui și sti lu lui din acea vre me.

A DO CU MENT ABO UT THE 16TH CEN TURY TI MIȘOA RA

Ste van Bu gar ski

Sum mary

The ar tic le re pro du ces with ad di ti o nal com ments the text of a let ter sent by the cat ho lic 
mer chants from Ti mișoa ra to Po pe Gre gory the 13th, in for ming him abo ut the ac ti vity of 
the Cat ho lic com mu nity, abo ut the ir ne eds and dif fi cul ti es. The let ter is kept in the Sec ret 
Ar chi ves of the Va ti can. The lan gu a ge used in this let ter as well as the sig na tu res de no tes 
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that the aut hors we re ori gi nally from the Adri a tic Co ast, from Dal ma tia, ma inly from 
Du  brov nik. It was writ ten by Ma rin Iva no vić from Du brov nik, in a cal li grap hic man ner, 
with a de co ra ted han dwri ting, using the Cyril lic script from that ti me, even for the La tin 
pas sa ges from the Holy Scrip tu res. It is da ted Fe bru ary the 6th, 1582 and is sig ned by 24 
per sons.

The let ter un co vers unk nown facts abo ut Ti mișoa ra un der Tur kish ru le, which span 
from 1552 to 1716. Along with the al ready known fact that when the Au strian army en-
te red the city af ter the ca pi tu la tion of the Ot to man gar ri son in 1716 the re we re se ve ral 
mo squ es tran sfo r med from Chri stian chur ches as well as one Ort ho dox church with the 
bis hop’s re si den ce, it is un co ve red that in 1582 in the city the re was al so a Cat ho lic com-
mu nity with a sin gle pri est re spon si ble for a lar ge area in Ba nat, that this com mu nity was 
pu blicly ac ti ve, re ce i ved vi sits from Cat ho lic bis hops, ma in ta i ned ti es with Ro me, had its 
wor ship pla ce, kept a school, pre ac hed its con fes sion, and even con ver ted not only he re tics 
but al so Ort ho dox Serbs to Cat ho li cism. It is yet to be esta blis hed how long did all this 
last, con si de ring that the in for ma tion co mes from the third de ca de af ter the Tur kish ru le 
was esta blis hed in Ti mișoa ra. 

Apart from his hi sto ri cal va lue, the let ter from 1582 can be con si de red al so as a 
lin gu i stic, scrip ti cal and styli stic mo del from tho se ti mes.





UDC 355.08(=163.41)(498)”1918/1919”

З о р а н  М а р к о в

ВОЈ СКА КРА ЉЕ ВИ НЕ СР БИ ЈЕ У СЕ О СКИМ  
ОП ШТИ НА МА ТА МИШ-ТО РОН ТАЛ СКЕ ЖУ ПА НИ ЈЕ  

РУ МУН СКОГ ДЕ ЛА БА НА ТА 1918‒1919.
ПО ДА ЦИ ИЗ МУ ЗЕЈ СКО-ИСТО РИЈ СКОГ ФОН ДА  

„НИ КО ЛА ЈЕ ИЛИ ЈЕ ШИУ“

СА ЖЕ ТАК: У оп штем кон тек сту, на кон Бе о град ске вој не кон вен ци је од 13. 
но вем бра 1918. го ди не, вој ска Кра ље ви не Ср би је, у свој ству по бед ни ка у Ве ли ком 
ра ту и пред став ни ка Ан тан те, за по се ла је Ба нат. Ста ње у вре ме про ви зо ри ју ма у 
ру мун ском де лу Ба на та, по себ но у се о ским обла сти ма, ка да је на те ре ну бо ра ви ла 
вој ска Ср би је, ре ла тив но је ма ло истраживанo и ма ло познатo у исто ри о гра фи ји. 
На род ни му зеј Ба на та у Те ми шва ру по се ду је у сво јим збир ка ма до ку мен тар ни из-
вор ко ји нам пру жа ка кву-та кву сли ку то га вре ме на, од но сно вре ме на 1918–1919. 
го ди не: го ди не 1934. пред у зе то је ис тра жи ва ње на осно ву упит ни ка. Од го во ри су 
ра зно ли ки, су бјек тив ни и, да ка ко, при бли жни, са чи ње ни на кон две де це ни је од 
до га ђа ја. Ипак упит ни ци пру жа ју пред ста ву и о ста њу 1918–1919. го ди не, и о они-
ма ко ји су их зах те ва ли и о они ма ко ји су их по пу ња ва ли. У ра ду су на ве де ни у 
ори ги на лу и у вер ном пре во ду на срп ски је зик.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: вој ска Кра ље ви не Ср би је, ру мун ски Ба нат, Та миш-то рон-
тал ска жу па ни ја, Пр ви свет ски рат, му зеј ски фонд „Ни ко ла је Или је шиу“, зби р ка 
На род ног му зе ја Ба на та.

На кра ју Свет ског ра та 1914–1918. го ди не по ли тич ко-ад ми ни стра тив на 
си ту а ци ја Ба на та као по кра ји не би ла је из у зет но ком пли ко ва на, с об зи ром 
на то да су и Ср би ја и Ру му ни ја испољава ле пр вен ство о за у зи ма њу ове ау стро-
у гар ске те ри то ри је. По врх то га, Ма ђа ри и Нем ци у по кра ји ни, у ни ма ло за не-
мар љи вом бро ју, из ја шња ва ли су се за оп ста нак у но во фо р ми ра ној ма ђар-
ској др жа ви или за про гла ша ва ње не за ви сне ба нат ске ре пу бли ке. У овом 
оп штем кон тек сту, на кон Бе о град ске вој не кон вен ци је од 13. но вем бра 1918. 
го ди не, вој ска Кра ље ви не Ср би је, у свој ству по бед ни ка у Ве ли ком ра ту и пред-
став ни ка Ан тан те, за по се ла је Ба нат.

Ста ње у вре ме про ви зо ри ју ма у ру мун ском де лу Ба на та, по себ но у сео-
ским обла сти ма, ка да је на те ре ну бо ра ви ла вој ска Ср би је, ре ла тив но је 
ма ло ис тра жи ва но и ма ло по зна то у исто ри о гра фи ји. На род ни му зеј Ба на та 
у Те ми шва ру по се ду је у сво јим збир ка ма до ку мен тар ни из вор ко ји нам пру-
жа ка кву-та кву сли ку то га вре ме на, од но сно вре ме на 1918–1919. го ди не.
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У окви ру ар хив ске збир ке Му зе ја чу ва ју се два до ку мен тар на фон да 
са ста вље на у ме ђу рат ном пе ри о ду, ве о ма зна чај на за оп шту ли те ра ту ру ко ја 
се од но си на се о ски део ру мун ског Ба на та. 

Пр ви фонд, из 1928. го ди не, на стао на ини ци ја ти ву Јо а ки ма Ми ло је, 
та да шњег ди рек то ра Ба нат ског му зе ја у Те ми шва ру, са др жи све га 823 до ку-
мен та и об у хва та од го во ре ба нат ских оп шти на на исто риј ско-ар хе о ло шки 
упит ник. Упит ник ко ји је са ста вио Јо а ким Ми ло ја и упу тио оп шти на ма у 
ру мун ском де лу Ба на та са др жи 43 пи та ња, гру пи са на у осам обла сти ин те-
ре со ва ња (оп шти на, цр ква, шко ла, кул тур на удру же ња, ан ти кви те ти, ет но-
гра фи ја, фо то гра фи је и ста ре сли ке). Фонд во ди по ре кло из ста ре му зеј ске 
збир ке и ре ги стро ван је у че твр тој књи зи ин вен та ра, у Исто риј ском оде ље њу 
му зе ја, то ком 1989. го ди не.1

Дру ги фонд, ко ји је 1934. го ди не при пре мио Ни ко ла је Или је шиу, за сни-
ва се, као и прет ход ни, на упит ни ци ма упу ће ним ба нат ским оп шти на ма, али 
за раз ли ку од Ми ло је вог фон да, упит ник Или је шиуа углав ном се фо ку си ра 

1 Му зеј ски за пи сник бр. 4/III На род ног му зе ја Ба на та у Те ми шва ру, Исто риј ска збир ка 
му зе ја, стр. 97, ин вен тар ски бр. 21823.
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на про бле ма ти ку ве за ну за Пр ви свет ски рат и ру мун ску Ве ли ку на род ну 
скуп шти ну 1. де цем бра 1918. го ди не у Ал ба Ју ли ји. Ни ко ла је Или је шиу 
(1890–1963) ра дио је као све ште ник и као про фе сор исто ри је и ге о гра фи је у 
те ми швар ској Гим на зи ји „Кон стан тин Ди ја ко но вић Ло га“. Као пен зи о ни са ни 
на став ник био је за по слен у јав ној би бли о те ци у Те ми шва ру, где је ра дио на 
ка та ло ги за ци ји и за пи си ва њу књи га. Као члан На ци о нал не се љач ке стран-
ке, иза бран је у По сла нич ки дом, а за тим и у Се нат ру мун ског пар ла мен та 
(из ме ђу 1928. и 1933. го ди не). Од 1928. до 1929. го ди не био је члан ру ко во де-
ћег од бо ра Исто риј ског и ар хе о ло шког дру штва у Те ми шва ру.2 Или је шиу ов 
упит ник упу ћен ба нат ским се ли ма у ру мун ском Ба на ту об у хва та 14 пи та ња, 
а нај зна чај ни ја тач ка у про бле ма ти ци на шег ис тра жи ва ња је под бр. 10: 

Од ка да до ка да је тра ја ла срп ска оку па ци ја? Ка ко су се Ср би по на ша ли 
у оп шти ни? (ба ти не, ре кви зи ци је, бру тал но сти, ин тер ни ра ња, де пор та-
ци је, итд.).

Це ло куп ни до ку мен тар ни фонд от ку пљен је од го спо ђе Ели са бе те Или-
је шиу, у апри лу 1966. го ди не, за 17.500 ле ја. Да нас се тај исто риј ски фонд под 
на зи вом „Ни ко ла је Или је шиу“ чу ва у ори ги на лу, у ру ко пи су, у збир ка ма 
На род ног му зе ја Ба на та у Те ми шва ру, у сле де ћем са ста ву: 

2 Zo ran Mar cov, ”Co mu na Va riaş reflectată în co lecţii le Mu ze u lui Ba na tu lui din Ti mişoa ra”, 
Oa me ni, eve ni men te, tra diţii din Ba na tul de câmpie, 8, Те ми швар 2014, стр. 25, фу сно та 34.

Улазак српске војске у Темишвар, 17. новембра 1918. године
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А. Оп шта исто ри ја Ба на та, књи га, по гла вља I–VII, л. 1–775, ин вен-
тар ски број 68803; 

Б. 1. Све ске – бив ша ме ђу рат на жу па ни ја Ка раш, све ске I–I II, л. 1–467, 
ин вен тар ски број 6881;4

Б. 2. Све ске – бив ша ме ђу рат на жу па ни ја Та миш-То рон тал5, све ске 
I–IV, л. 1–713, ин вен та р ски број 6882;6

Б. 3. Фа сци кле – бив ша ме ђу рат на жу па ни ја Се ве рин, 5 по ве за, ин вен-
та р ски број 6883;7

Ру ко пи си ве за ни за исто ри ју Ба на та у 14 фа сци кли, ин вен тар ски број 
6884.8

Гра ђу за жу па ни је Ка раш и Та миш-То рон тал об ра дио је већ Ни ко ла је 
Или је шиу и она се чу ва у све ска ма са пре ку ца ним тек стом. Од гра ђе Се ве рин-
ског окру га, у му зеј ској збир ци чу ва ју се ори ги нал ни од го во ри на упит ник. 

Упит ни ке су по пу ни ли чел ни ци или ин те лек ту ал ци оп шти на у вре ме 
од 1934. до 1935. го ди не. Ипак они су стил ски не у јед на че ни и не бри жљи ви: 
пој мо ви Ср би, срп ска вој ска и вој ска Ср би је сме њу ју се без ика квог ре да и 
по тре бе; по јам Ср би ја и Ју го сла ви ја та ко ђе се бр ка ју, јер се про јек ту је тре-
нут но ста ње на про шлост; 1934. го ди не ни је по сто ја ла Ср би ја, не го Ју го сла-
ви ја, а 1918/1919. ни је по сто ја ла Ју го сла ви ја, не го Ср би ја итд. 

Ка да са да, на кон око 75 го ди на, при сту па мо пре гле ду и обе ло да њи ва њу 
за те че но га му зеј ског фон да, мо ра мо опре зно раз ма тра ти тач ност и ве ро до-
стој ност по да та ка. Пре све га тре ба има ти у ви ду да је Или је шиу ов упит ник 
са ста вљен и по пу ња ван од 1934. до 1935. го ди не, да кле ско ро две де це ни је 
на кон до га ђа ја ко је ис тра жу је. Про тив но сва ком пра ви лу, у са мом пи та њу су-
ге ри са ни су и од го во ри, и то са мо не га тив ни. Да ље, упит ни ке су по пу ња ва ли 
углав ном бе ле жни ци, све ште ни ци, учи те љи и дру ги ин те лек ту ал ци, ко ји у 
вре ме до га ђа ја и ни су сви би ли у ме сту, да би не што објек тив но пам ти ли. Ве-
ли ки део по да та ка за сни ва се на ка зи ва њи ма, на се ћа њи ма ме шта на, на су-
бјек тив ној усме ној исто ри ји. Упит ник је усме рен да илу стру је ста ње ру мун ске 
на ци о нал но сти у по кра ји ни за вре ме Свет ског ра та и у вре ме Ве ли ке на род не 
скуп шти не од 1. де цем бра 1918. го ди не у Ал ба Ју ли ји, па се осе ћа из ве сна при-
стра сност код осо бе ко ја је са ста вља ла упит ник, а ма хом и код оних ко ји су 
га по пу ња ва ли, ако ни по че му дру гом, а оно што је при вре ме ни бо ра вак 
вој ске Кра ље ви не Ср би је по на ре ђе њу Ан тан те на зван оку па ци јом.

3 Му зеј ски За пи сник бр. 4/I На род ног му зе ја Ба на та у Те ми шва ру, Исто риј ска збир ка му-
зе ја, стр. 660, ин вен тар ски бр. 6880.

4 Исто, стр. 661, ин вен тар ски бр. 6881.
5 Ме ђу рат ни округ Та миш-То рон тал, ко ји се фор ми рао од оста та ка не ка да шњих ау стро у-

гар ских жу па ни ја Та ми ша и То рон та ла, на стао је на кон при по је ња Ба на та Кра ље ви ни Ру му ни ји, 
1919. го ди не, и де фи ни сан је за ко ном за ад ми ни стра тив но ује ди ње ње 1925. го ди не. У том је пе ри о ду 
Та миш-то рон тал ски округ об у хва тао све га 243 се о ске оп шти не, гру пи са не у 10, а за тим у 13 сре-
зо ва. Према ге о граф ском по ло жа ју, округ се гра ни чио на ју го за па ду са Ср би јом, на се ве ру са ре ком 
Мо ри шем, а на ис то ку са окру зи ма Ка ра шем и Се ве ри ном, на ли ни ји Ли по ва –Бу зјаш –Га та ја.

6 Музејски Записник бр. 4/I Народног музеја Баната у Темишвару, Историјска збирка му-
зе ја, стр. 661, ин вен та р ски бр. 6882.

7 Исто, стр. 661, ин вен та р ски бр. 6883.
8 Исто, стр. 661, ин вен та р ски бр. 6884.
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Од го во ри ни су при мље ни из свих ме ста у ко ја је упу ћен упит ник.
У оп шти на ма где је Ру му на би ло у ма њем бро ју обим по да та ка је знат но 

си ро ма шни ји. У оп шти на ма на се ље ним ве ћин ским не ру мун ским ста нов ни-
штвом (Би лед, Бу гар ска Ко ло ни ја, Ка рањ, Ле на у хајм, Ли блинг, Пер ја мош, 
Шан дра итд.), по да ци о по ступ ци ма вој ске Ср би је су рет ки или са свим из о ста ју.

Што се ти че на се ља са ве ћин ским срп ским ста нов ни штвом, по да ци о 
при су ству вој ске Ср би је у ве ћи ни слу ча је ва не до ста ју (Вар јаш, Ве ли ки Сем-
пе тар, Кет фељ, Наћ фа ла, Не мет, Пе тр о во Се ло, Руд на, Со ка, Стан че во, Фен-
лак, Ча над, Че неј итд.); је ди но се у слу ча ју се ла Ди ња ша и Срп ског Се мар то на 
по ми ње да се вој ска Ср би је до бро по на ша ла са ста нов ни ци ма оп шти не. 

Сво је вр сна је си ту а ци ја у оп шти на ма са ме шо ви тим ру мун ско-срп-
ским ста нов ни штвом. На при мер, у Кне зу се ста нов ни ци ру мун ске на ци о-
нал но сти ту же да су стра да ли (ба ти на ња, ре кви зи ци је), док су Ср би би ли 
оста вље ни на ми ру. Слич но је у Ча ко ву и Ве њу, где је чак до шло до су ко ба 
из ме ђу две ју на ци о нал но сти.

Пред мет у по гле ду ко је га упит ник је сте из ри чит до био је на ро чи то стро ге 
од го во ре у ве зи са по на ша њем вој ске. Чи ње ни ца је да су Ср би та да би ли ди-
рект но за ин те ре со ва ни да се Ба нат у це ли ни при по ји Ср би ји, а исто та ко су 
Ру му ни би ли ди рект но за ин те ре со ва ни да се Ба нат у це ли ни при по ји Ру му ни-
ји. Из пер спек ти ве ру мун ско га на ци о нал ног по кре та вој ска Ср би је је осу ђи ва-
на што је свом сна гом по ку ша ва ла да спре чи од ла зак ру мун ских де ле га та на 
Ве ли ку на род ну скуп шти ну у Ал ба Ју ли ји и да угу ши про ру мун ске по кре те.

Ипак, у осам упит ни ка из ри чи то сто ји да са срп ском вој ском ни је би ло 
ни ка квих ин ци де на та. Мо жда би ов де тре ба ло до да ти це ло куп ни или бар 
нај ве ћи број оних 111 оп шти на ко је ни су од го во ри ле. Упит ник је су ге ри сао, 
да не ка же мо на ме тао, са мо не га тив не од го во ре, па је ра зум но прет по ста ви ти 
да их ни су да ле оп шти не ко је та кве од го во ре ни су има ле. 

Ве ћи на оп ту жби за зло ста вља ње ру мун ског ста нов ни штва обич но се 
од но си на се о ске на ци о нал не пр ва ке (све ште ни ке, бе ле жни ке, учи те ље, гар-
ди сте итд.). Они су под стре ка ва ли ру мун ски на ци о нал ни дух, а би ло је вре ме 
про ви зо ри ју ма, ка да се тек оче ки ва ло ре ше ње из Вер са ја, и вој ска је има ла 
за да так да одр жа ва ред. Пре ма при мље ним од го во ри ма ве о ма је те шко ре ћи 
да ли је ве ћи на ру мун ског ста нов ни штва, да кле сем во ђа на ци о нал ног по-
кре та, до ла зи ла у су ко бе на ци о нал ног ка рак те ра са срп ском вој ском. 

По се бан про блем ко ји је на гла шен у упит ни ку, па се, на рав но, ја вља и 
у од го во ри ма, је сте ре кви зи ци ја ко ју је спро во ди ла вој ска Ср би је. Ма ло је 
оп ту жби на ра чун ин ци де на та, ре дов них ре кви зи ци ја и на сил ног по на ша ња 
у по чет ној фа зи про ви зо ри ју ма; де сет по пу ње них упит ни ка чак је из ри чи то 
да у по чет ку ни је би ло ни ка квих ин ци де на та. Број не су пак оп ту жбе за ин-
ци ден те, ре кви зи ци је и на сил но по на ша ње вој ске при ли ком по вла че ња у ле то 
1919. го ди не. На во де се број ке од у зе тих жи во ти ња, и то у огром ним ко ли-
чи на ма: 3867 на ве де них гр ла (ко ња 973 из 19 се ла, во ло ва и кра ва 1338 из 20 
се ла, сто ке под оп штим на зи вом, без на зна ке да ли су ко њи или во ло ви, 1531 
из 17 се ла, ова ца 25 из јед ног се ла), на шта тре ба до да ти и број ке скри ве не 
под из ра зи ма: мно ге, мно го број не итд., а из ри чи то се твр ди да ни је пру же но 
ни ка кво обе ште ће ње, па ни до ку ме нат ко јим би се тврд ња мо гла про ве ри ти. 
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На во ђе ње окру глих и при бли жних број ки (50, 100, ви ше од... итд.) са свим је 
об ја шњи во на кон ду го га вре мен ског раз до бља, али по ве ћа ва су бјек тив ност 
и не си гур ност по да та ка. 

Ипак, не за ви сно од ста ти стич ких број ки, од чи ње ни це да ли су тач не, 
ве ће или ма ње од ствар них, тврд ње о екс це си ма из 102 на се ље на ме ста мо-
ра ју би ти узе те у об зир. Нај ви ше екс це са по ми ње се, ка ко је фор му ли са но, 
при по вла че њу, при од ла ску, при на пу шта њу ме ста, и то су нај ве ћим де лом 
би ле ре кви зи ци је, а ха о тич ност ко јом су, бар пре ма тврд њи у од го во ри ма, 
спро ве де не, у ве ли кој жур би, пред са мим по вла че њем, мо же би ти по у здан 
до каз да то ни је ра ђе но по на ло гу Вој не ко ман де, не го по са мо во љи по је ди-
них ни жих вој них ста ре ши на и вој ни ка на те ре ну. 

Да ље, су де ћи пре ма по сто је ћим од го во ри ма, ре кви зи ци је су спро во ђе-
не мал те не у свим се ли ма где је вој ска бо ра ви ла, из у зев оних са ве ћин ским 
срп ским ста нов ни штвом, али се та ко ђе на зи ре да су спро ве де не ве ћи ном над 
ве ли ким по сед ни ци ма (ко ји су, ре ци мо, по се до ва ли вр ша ли це), над др жав ном 
имо ви ном и у ма њој ме ри над ре дов ним се љач ким сло јем ста нов ни штва. 
Нај че шће су од у зи ма ни круп на сто ка и ко њи, али и хра на и по крет на до бра. 

Но ако и оста ви мо по стра ни ре кви зи ци је, нај ве ћу и нај че шћу оп ту жбу 
на ра чун вој ске Ср би је, мо ра мо на по ме ну ти чи ње ни цу да фонд „Ни ко ла је 
Или је шиу“ за бив шу ме ђу рат ну жу па ни ју Та миш-То рон тал не по ми ње би ло 
ка кав те жак ин ци дент, ко ји би имао срп ску вој ску у пр вом пла ну, ре ци мо, 
смрт не ка зне, стре ља ња или рат не зло чи не. То је пот пу но су прот но ста њу из 
пе ри о да пре до ла ска вој ске Кра ље ви не Ср би је, ка да су ау стро у гар ска жан-
да р ме ри ја и ма ђар ска на ци о нал на гар да де ло ва ле нај бру тал ни је, оба вља ле 
по гу бље ња и по чи ни ле рат не зло чи не, по себ но про тив ру мун ског ста нов-
ни штва, што не дво сми сле но про из ла зи из исто га фон да, од но сно упит ни ка, 
у од го во ри ма под тач ка ма 3, 7 и 9.9

У на став ку ће мо из не ти за себ но ин фор ма ци је за сва ку бив шу се о ску 
оп шти ну Та миш-то рон тал ске жу па ни је, она ко ка ко су за пи са не у Или је шиу-
о вом фон ду. Има од го во ра из 237 се о ских оп шти на.

На во де се по да ци сле де ћим ре до сле дом:
Ло ка ци ја оп шти не у Или је шиу о вом фон ду (све ска/лист); На зив оп шти не; 

Ру бри ка Срп ска вој на оку па ци ја у оп шти ни у пе ри о ду но вем бар 1918. – ав-
густ 1919. По да ци се без из ме не пре пи су ју из ори ги на ла, а до да је се пре вод 
на срп ски је зик. 

I/1-5, Alioş (Али ош)
La ve ni rea sârbilor în Alioş, gar da naţională română funcţionează mai de-

par te, pa ra lel cu pa tru la de sol daţi sârbi. Sârbii la începutul ocu paţiei  s-au pur tat 
bi ne cu po pu laţia  co mu nei, conlucrând la menţine rea li nişte i în deplină ar mo nie 
cu Pa vel Pa scu, co man dan tul gărzii române. Nu mai în zi ua plecării au vo it să 
ducă cu ei to a te vi te le lo cu i to ri lor. Sub no ta rul Gli gor Si li, prinzând de ve ste, s-a 
ur cat în tur nul bi se ri cii, trăgând sal ve de carabină şi înştiinţând po pu laţia  de ce le 
ce se pregătesc. Pa tru la de sârbi văzându-se în pe ri col a lu at-o la fugă.

9 Исто, стр. 661, ин вен та р ски бр. 6882.
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[Превод:] На кон до ла ска срп ске вој ске у Али ош, ру мун ска на ци о нал на 
гар да је на ста ви ла да де лу је на по ре до са па тро ли ра њем срп ских вој ни ка. На 
по чет ку оку па ци је Ср би су се до бро по на ша ли пре ма ста нов ни штву оп шти-
не, са ра ђу ју ћи. Ра ди очу ва ња ми ра, са ра ђи ва ли су у пот пу ној сло зи са Па ве-
лом Па ску ом, ко ман дан том ру мун ске на ци о нал не гар де. Је ди но на дан сво га 
од ла ска, по ку ша ли су да узму сву сто ку ме шта на. До знав ши, под бе ле жник 
Гли гор Си ли по пео се у цр кве ни то рањ и пу цао из ка ра би на, оба ве шта ва ју ћи 
ста нов ни штво о оном што му се спре ма. Уви дев ши да се на ла зи у опа сно сти, 
срп ска па тр о ла је по бе гла.

I/8-11, Babşa (Баб ша)
Ocu paţiu nea sârbească s-a scurs fără ni ci o neplăcere pen tru po por.
[Превод:] Срп ска оку па ци ја про те кла је без ика квих не при јат но сти по 

на род.

I/12-13, Ba co va (Ба ко ва)
Ar ma ta sârbească a in trat în comună la 17 no i em brie 1918 şi a stat până la 

20 iu lie 1919. La ple ca re sârbii au lu at 40 cai şi 25 va ci, fără ni ci o despăgubire.
[Превод:] Срп ска вој ска ушла је у оп шти ну 17. но вем бра 1918. и бо ра-

ви ла је до 20. ју ла 1919. На по ла ску, Ср би су узе ли 40 ко ња и 25 кра ва, без 
ика квог обе ште ће ња.

I/14-17, Ban loc (Бан лок)
Co mu na fi ind la 1 de cem brie 1918 sub ocu paţie sârbească, la Adu na rea de 

la Al ba Iu lia n-a pu tut lua par te ni me ni. De al tcum sârbii s-au pur tat cât se po a te 
de bru tal cu po pu laţia . In te lec tu a lii co mu nei au fost mal tra taţi, târâţi pe la Primărie 
şi ţinuţi mai mul te zi le are staţi. La re tra ge re au lu at cu ei mai mul te vi te şi 2 gar-
ni tu ri maşini şi ba to ze de tre i e rat.

[Превод:] По што је оп шти на би ла под срп ском оку па ци јом 1. де цем бра 
1918. го ди не, ни ко ни је мо гао уче ство ва ти на Скуп шти ни у Ал ба Ју ли ји. 
Ина че, Ср би су се по на ша ли ко ли ко год се мо гло бру тал но са ста нов ни штвом. 
Ин те лек ту ал ци из ме ста би ли су зло ста вља ни, од во ђе ни у оп штин ску згра-
ду, и др жа ни за то че ни ви ше да на. При ли ком по вла че ња, Ср би су са со бом 
узе ли ве ћи број го ве да и две ма ши не и вр ша ли це.

I/18-20, Ba zoş (Ба зош)
Sârbii ţin ocupată co mu na până la 20 iu lie 1919. La început s-au pur tat ome-

neşte, n-au bătut pe ni me ni, ni ci n-au rec hi ziţio nat ni mic, căci lo cu i to rii au mânat 
tur me le de vi te de par te de sat. Sârbii au ce rut ali men te, vi te, iar no ta rul co mu nei, 
Ale xa Kiss, pen tru a sal va po pu laţia  de şica ne a dat sârbilor din ba nii săi pro prii su ma 
de 20.000 co ro a ne. Deşi sârbii n-au ad mis ca ci ne va din comună să meargă la Al ba 
Iu lia, to tuşi participă pe ascuns câţiva de le gaţi. Sârbii, aflând de par ti ci pa rea ace sto ra 
la Adu na rea de la Al ba Iu lia, caută să se răzbune asu pra co mu nei. În 30 ia nu a rie 1919 
scot din biserică pe pre o tul Io sif Pe tru, pe învăţătorii Au rel Bădescu şi Di mi trie Țigu, 
îi duc la Primărie pen tru a-i forţa să spună un de se află în comună ”ar me ascun se”. 
Nu mai după mul te in ter venţii  şi pro te ste, scapă cei trei deţinuţi. Pre o tul mai are 



mul te neplăceri din cauză că oc ro ti se în ca sa sa pe pre o tul Tra ian Go lum ba din 
Moşniţa, fu git din sa tul său de gro a za sârbilor. Pen tru acest fapt şi pen tru a dec la ra 
”ar me le ascun se”, pre o tul e ri di cat de sârbi şi tri mis la Bel grad. Ple ca rea pre o tu lui 
spre Bel grad s-a pe tre cut în mij lo cul ce lor mai tri ste sce ne. Po po rul plângea păstorul. 
So sind la Bucovăţ şi intrând în vorbă cu un lo co te nent sârb, ace sta i-a spus că dacă 
vrea să fie li ber să-i dea 2.000 co ro a ne. Târgul făcut, pre o tul se întoarce acasă. 
Ba zoşul  era sub trei stăpâniri. O par te, un de era ca sa pre o tu lui, aparţinea Ser bi ei, 
o par te un de e bi se ri ca era zonă neutră, iar cealaltă par te era în România.

[Превод:] Ср би др же ме сто под оку па ци јом до 20. ју ла 1919. У по чет ку 
су се ху ма но по на ша ли пре ма ста нов ни ци ма оп шти не, ни ко га ни су ба ти на-
ли, ни ти су спро во ди ли ре кви зи ци је, јер су ста нов ни ци те ра ли сво ју сто ку 
да ле ко од се ла. Ср би су ис ка ли хра не и сто ке, па је се о ски бе ле жник Алек са 
Киш, да би спа сао на род не при ли ка, дао оку па то ри ма од сво га соп стве ног 
нов ца сво ту од 20.000 кру на. Иа ко Ср би ни су до зво ли ли да ко год из ме ста 
оде у Ал ба Ју ли ју, та мо је тај но уче ство ва ло не ко ли ко де ле га та. Са знав ши 
о њи хо вом уче шћу на Скуп шти ни у Ал ба Ју ли ји, Ср би су по ку ша ли да се 
осве те ста нов ни ци ма оп шти не. Да на 30. ја ну а ра 1919. из ве ли су из цр кве 
све ште ни ка Јо си фа Пе труа, учи те ље Ау ре ла Ба де скуа и Ди ми три ја Ци гуа, 
и од ве ли их у згра ду оп шти не, ка ко би их на те ра ли да при зна ју где се у ме сту 
на ла зи „скри ве но оруж је“. Тек на кон мно го број них ин тер вен ци ја и про те ста, 
тро ји ца за тво ре ни ка су осло бо ђе на. Све ште ник је и имао мно го про бле ма, 
јер је у сво јој ку ћи шти тио Тра ја на Го лум бу, ру мун ског све ште ни ка из Мо-
шни це, ко ји је по бе гао из свог се ла од гро зе Ср ба. Из тог раз ло га, а и да би 
одао где је „скри ве но оруж је“, Ср би су ухап си ли све ште ни ка Јо си фа Пе труа 
и от пре ми ли га у Бе о град. Од ла зак све ште ни ка у Бе о град од ви јао се као 
низ ту жних сце на. На род је жа лио сво га па сти ра. Ка да је сти гао у Бу ко вац, 
све ште ник је сту пио у раз го вор са јед ним срп ским по руч ни ком, ко ји му је по-
ну дио сло бо ду за 2000 кру на. Пла тив ши, све ште ник се вра тио ку ћи. Оп шти-
на Ба зош би ла је под три вла сти. Је дан део, где се на ла зи ла све ште ни ко ва 
ку ћа, при па дао је Ср би ји, под руч је где се на ла зи ла цр ква би ло је не у трал на 
зо на, а оста ли део био је у Ру му ни ји.

I/21–23, Bărăteaz (Ба ра те аз) 
Sârbii, la re tra ge re, au rec hi ziţio nat vi te le şi au bătut pe mai mulţi lo cu i to ri.
[Превод:] Ср би су при ли ком по вла че ња узи ма ли сто ку и пре ту кли ви ше 

ме шта на.

I/24–28, Be ba Vec he (Ста ра Бе ба)
Ocu paţiu nea sârbească a ţinut până la 1924. În acest an făcându-se une le 

rectificări de gra niţă, Be ba Vec he tre ce la România.
[Превод:] Срп ска оку па ци ја тра ја ла је до 1924. го ди не. Те го ди не спро-

ве де не су гра нич не ко рек ци је, па је Ста ра Бе ба при по је на Ру му ни ји.

I/29–31, Be cic he re cu Mic (Ма ли Беч ке рек)
Ocu paţiu nea sârbească a lăsat în comună mul te amin ti ri tri ste, ca bătăi, 

maltratări şi rec hi ziţii.
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[Превод:] Срп ска оку па ци ја оста ви ла је у оп шти ни мно го ту жних успо-
ме на, као ба ти на ња, зло ста вља ња и ре кви зи ци је.

I/32–34, Be linţ (Бе линц)
Ocu paţiu nea sârbească n-a lăsat în comună ur me de ne mulţumi re. Sârbii 

s-au pur tat de stul de bi ne cu po pu laţia .
[Превод:] Срп ска оку па ци ја ни је оста ви ла у оп шти ни тра го ве не за до-

вољ ства. Ср би су се до ста до бро по на ша ли пре ма ста нов ни штву.

I/35–37, Be lo tinţ (Бе ло тинц) 
Co mu na fi ind izolată de cen tre mai im por tan te n-a fost ocupată de ar ma ta 

sârbească.
[Превод:] По што је оп шти на до ста изо ло ва на од зна чај ни јих ме ста, 

срп ска вој ска је ни је за у зе ла.

I/38–40, Ben ce cu de Jos (Бен че ку де Жос) 
Ocu paţiu nea sârbească s-a ma ni fe stat prin rec hi ziţii atât de se ve re, încât 

oa me nii s-au or ga ni zat în gru pu ri, pe străzi, provăzuţi cu fur ci, to po a re, se cu ri 
pen tru a-şi apăra avu tul. No ro cul a fost că toc mai atun ci când ten si u nea între lo-
cu i to ri şi ar ma ta sârbească ajun se se la cul me, tru pe le române ocupă co mu na din 
ca re sârbii se re trag, fără pra da sperată.

[Превод:] Срп ска оку па ци ја је спро во ди ла та ко стро ге ре кви зи ци је да 
су се љу ди ор га ни зо ва ли у гру пе, по ули ца ма, опре мље ни ви ла ма и се ки ра ма, 
ка ко би бра ни ли сво ју имо ви ну. На сре ћу, ка да је на пе тост из ме ђу на ро да и 
срп ске вој ске до сти гла вр ху нац, ру мун ске је ди ни це су за у зе ле оп шти ну, па 
су се Ср би по ву кли без же ље ног пле на.

I/41–43, Ben ce cu de Sus (Бен че ку де Сус)
Ben ce cul de Sus n-a fost ocu pat de sârbi.
[Превод:] Ср би ни су за у зе ли Бен че ку де Сус.

I/46–49, Beregsăul Ma re (Ве ли ки Бе рек сов)
Gar da naţională română funcţionează până la ve ni rea sârbilor în comună.
[Превод:] Ру мун ска на ци о нал на гар да де ло ва ла је у се лу све до до ла ска 

Ср ба.

I/53–54, Be ri ni (Бе рињ)
Sârbii la re tra ge re au dus cu ei 93 vi te ma ri.
[Превод:] При ли ком по вла че ња, Ср би су од ве ли 93 ве ли ка го ве да.

I/62–64, Bir da (Бир да) 
În tim pul cât a ţinut ocu paţiu nea sârbă, pre o tul or to dox Ioan Mărgineanţu a 

fost in ter nat şi pur tat prin di fe ri te oraşe din Ser bia şi nu mai la 6 fe bru a rie 1919 
s-a reîntors în comună.

[Превод:] То ком срп ске оку па ци је пра во слав ни све ште ник Јо ан Мар-
ђи не ан цу био је ин тер ни ран у раз не срп ске гра до ве, па се тек 6. фе бру а ра 
1919. вра тио у ме сто.
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I/65–68, Bla jo va (Бла жо ва)
Ocu paţiu nea sârbească a adus multă ja le. La re tra ge re au lu at de la fi e ca re 

număr de casă câte un cal, o va ca ori un bou. Pro pri e ta ru lui Wet tel s-au lu at to a te 
vi te le şi întreg in ven ta rul, drept răzbunare că ace  sta, la adu na rea de la Lu goj, un de 
a lu at par te, a ce rut ali pi rea Ba na tu lui la România.

[Превод:] Срп ска оку па ци ја про у зро ко ва ла је мно го бе де. При ли ком 
по вла че ња узе ли су из сва ког кућ ног бро ја по јед ног ко ња, кра ву или во ла. 
Вла сни ку Ве те лу узе ли су сву сто ку и пот пу ни ин вен тар, као осве ту што је 
на скуп шти ни у Лу го жу, где је уче ство вао, зах те вао да се Ба нат при по ји 
Ру му ни ји.

I/69–72, Bob da (Боб да)
Ocu paţiu nea sârbească a ţinut de la începutul lu nii no i em brie 1918 până la 

fi ne le lu nii iu lie 1919. S-au pur tat neo me nos cu lo cu i to rii, iar la re tra ge re au re-
chi ziţio nat mai mul te vi te, neachitând con tra va lo a rea lor.

[Превод:] Срп ска оку па ци ја тра ја ла је од по чет ка но вем бра 1918. све до 
кра ја ју ла 1919. го ди не. По на ша ли су се не ху ма но пре ма ме шта ни ма, а при-
ли ком по вла че ња узе ли су ви ше го ве да, не пла тив ши њи хо ву про тив вред-
ност.

I/80–84, Bucovăţ (Бу ко вац)
Sub ocu paţiu nea sârbească co mu na a avut mult de su fe rit. Per se cuţia faţă de 

ele men tul românesc a mers atât de de par te, încât preoţii co mu nei fug de groază 
la Lu goj. Ocu paţia sârbească ţine din nov. 1918 până în iu nie 1919. La re tra ge re 
duc mai mul te vi te de la lo cu i to ri şi de la aren daşii We isz şi We stran.

[Превод:] Под срп ском оку па ци јом оп шти на је мно го про па ти ла. Про гон 
ру мун ског еле мен та био је то ли ко же сток да су ме сни све ште ни ци мо ра ли 
од стра ха по бе ћи у Лу гож. Срп ска оку па ци ја тра ја ла је од но вем бра 1918. до 
ју на 1919. го ди не. При ли ком по вла че ња, од ве ли су са со бом ви ше го ве да, 
узе тих од ста нов ни ка и од за ку па ца Вај са и Ве стра на.

I/85–89, Bu dinţ (Бу динц)
Ocu paţiu nea sârbească a ţinut 2 lu ni, în ca re timp s-au ope rat mai mul te 

rec hi ziţii, iar învăţătorul con fe si o nal român N. Aga a fost crunt bătut. La re tra ge re 
au dus mai mul te vi te şi cai din comună.

[Превод:] Срп ска оку па ци ја тра ја ла је два ме се ца, то ком ко јих је спро-
ве ден ве ћи број ре кви зи ци ја. Ру мун ски ве ро и спо вед ни учи тељ Н. Ага те-
шко је пре ту чен. При ли ком по вла че ња Ср би су из ме ста узе ли ви ше го ве да 
и ко ња.

I/98–102, Bu ziaş (Бу зјаш)
Bu ziaşul  n-a stat decât 3 zi le sub ocu paţie sârbească, fi ind dec la rat te ri to riu 

ne u tru şi ocu pat de ar ma ta franceză.
[Превод:] Бу зјаш је био под срп ском оку па ци јом све га три да на, на-

кон то га про гла шен је за не у трал ну те ри то ри ју и за по се ла га је фран цу ска 
вој ска.
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I/103–108, Cadăr (Ка дар)
Sârbii cât au stat în comună s-au pur tat bi ne, nu mai la re tra ge re au rec hi-

ziţio nat 60 cai şi 60 vi te cor nu te, în ma jo ri ta te de la moşia Băncii Un ga re, ca re 
avea în comună o moşie de 1700 jug he re ca da stra le.

[Превод:] У пе ри о ду док су бо ра ви ли у ме сту, Ср би су се до бро по на ша-
ли; је ди но при ли ком по вла че ња од у зе ли су 60 ко ња и 60 го ве да, ве ћи ном са 
има ња Ма ђар ске бан ке, ко ја је у ме сту по се до ва ла 1700 ка та стар ских ју та ра.

I/111–114, Călacea (Ка ла ча)
Ocu paţiu nea sârbească a ţinut până în 29 iu nie 1919. La re tra ge re au dus din 

comună 17 cai şi 35 vi te cor nu te.
[Превод:] Срп ска оку па ци ја тра ја ла је до 29. ју на 1919. При ли ком по-

вла че ња узе ли су из ме ста 17 ко ња и 35 го ве да.

I/120–123, Ceb za (Чеб за)
Ocu paţiu nea sârbească a ţinut din lu na nov. 1918 până în iu lie 1919. Sârbii 

s-au pur tat ne u man cu românii. La o pe tre ce re organizată de co rul bi se ri cesc al 
co mu nei, no ta rul sârb a che mat jan dar me ria din Par da ni, ca re a bătut pe co rişti , 
fiindcă în pro gra mul sărbării erau cântece pa tri o ti ce româneşti. Unii din tre frun taşii 
ţărani, apoi pre o tul au fost în mai mul te rânduri deţinuţi, încarceraţi, pe câteva zi le, 
pen tru că nu se arătau încântaţi de stăpânirea sârbească şi pen tru că în biserică 
nu era po me nit re ge le Pe tar, ci Fer di nand al României.

[Превод:] Срп ска оку па ци ја тра ја ла је од но вем бра 1918. до ју ла 1919. 
Ср би су се по на ша ли не ху ма но пре ма Ру му ни ма. При ли ком за ба ве ко ју је 
при ре дио ме сни цр кве ни хор, срп ски бе ле жник је по звао жан дар ме из Пар-
да ња, ко ји су ба ти на ли чла но ве хо ра, јер су у про гра му за ба ве би ле ру мун-
ске па три от ске пе сме. Не ко ли ци на се љач ких пр ва ка, а за тим и све ште ник, 
хап ше ни су у ви ше на вра та, др жа ни за то че ни по не ко ли ко да на, због то га што 
ни су би ли ус хи ће ни срп ском вла шћу и што у цр кви ни је по ми њан краљ 
Пе тар, не го Фер ди нанд, краљ Ру му ни је.

I/138–141, Cer na (Чер на)
Pur ta rea sârbilor în tim pul ocu paţiei  a fost mulţumi to a re, nu mai la re tra ge re 

au dus cu ei 40 vi te cor nu te şi 20 cai.
[Превод:] По на ша ње срп ске вој ске то ком оку па ци је би ло је за до во ља-

ва ју ће. Је ди но су при по вла че њу узе ли са со бом 40 го ве да и 20 ко ња.

I/142–147, Cer ne te az (Чер не те аз)
Ocu paţia sârbească ţine de la 20 nov. 1918 până la 18 iu lie 1919. Sârbii la 

ple ca re au dus din comună 40 bucăţi vi te ma ri, cai, boi şi va ci. În in ter va lul ocu-
paţiei  au lu at nu treţul  fără plată, cauzând lo cu i to ri lor pa gu be con si de ra bi le.

[Превод:] Срп ска оку па ци ја тра ја ла је од 20. но вем бра 1918. до 18. ју ла 
1919. На по ла ску Ср би су узе ли из ме ста 40 гр ла круп них го ве да – ко ња, 
во ло ва и кра ва. То ком оку па ци је узи ма ли су без на кна де сточ ну хра ну, про-
у зро ку ју ћи ста нов ни штву знат ну ште ту.
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I/150–154, Checеa (Ке ча)
În curând co mu na e ocupată de ar ma ta sârbească ca re vi ne din spre co mu na 

vecină Cla ri (azi Ra do je vo, Ser bia). Ocu paţia sârbească ţine de la 9 dec. 1918, până 
la 3 iu nie 1919. Pen tru adu na rea de la Al ba Iu lia, Che cia tri mi te şase de le gaţi. În 
Ti mişoa ra însă întreaga de le gaţie  a fost oprită de-a mer ge mai de par te de către 
co man da men tul sârbesc. Stăpânirea sârbească din do rinţa de a tre ce Che cia sub 
re ga tul sârbesc, caută să înăbuşe ori ce ma ni fe staţie  românească. Țin ta şica ne lor 
lor era pre o tul şi advo ca tul dr. Pa scu Ioan. Pre o tul fi ind ame ninţat cu mo ar tea, în 
lu na iu lie părăseşte co mu na fu gind la fiul său su blo co te nent la Al ba-Iu lia. N-a 
mai ve nit în comună decât după re tra ge rea sârbilor şi odată cu in tra rea ar ma tei 
române în Ti mişoa ra. Co mu na Che cia a fost ho ta rul între România şi Ju go sla via. 
Gra niţa tre cea prin mij lo cul co mu nei. Ci mi ti rul era la sârbi aşa încât pre o tul român 
nu pu tea du ce mor tul până la groapă, ci de la gra niţă era dus fără pre ot. Che cia 
croată, la 18 ian. 1924, tre ce la România împreună cu oraşul Jim bo lia. Prin această 
tre ce re dis pa re ho ta rul de la mij lo cul co mu nei.

[Превод:] Убр зо оп шти ну за у зи ма срп ска вој ска, ко ја до ла зи из су сед не 
Кла ри је. Срп ска оку па ци ја тра ја ла је од 9. де цем бра 1918. до 3. ју на 1919. На 
скуп у Ал ба Ју ли ји Ке ча упу ћу је шест де ле га та. Ме ђу тим, у Те ми шва ру је 
срп ска ко ман да за у ста ви ла це ло куп ну де ле га ци ју. Срп ске вла сти, же ле ћи 
при по ји ти Ке чу Ср би ји, на сто је угу ши ти би ло ка кву ру мун ску ма ни фе ста-
ци ју. Пред мет њи хо вог ши ка ни ра ња би ли су ру мун ски све ште ник и адво кат 
др Јо ан Па ску. Све ште ни ку су пре ти ли смр ћу, па је у ју лу 1919. на пу стио 
се ло и скло нио се код си на, ко ји је био пот по руч ник у Ал ба Ју ли ји. Вра тио 
се у ме сто тек на кон по вла че ња Ср ба и ула ска ру мун ске вој ске у Те ми швар. 
Оп шти на Ке ча на ла зи ла се на гра ни ци из ме ђу Ру му ни је и Ју го сла ви је. Гра-
ни ца је про ла зи ла сре ди ном ме ста. Гро бље се на ла зи ло код Ср ба, па ру мун-
ски све ште ник ни је мо гао до пра ти ти по кој не до гро ба, већ су пре ми ну ли од 
гра ни це од во же ни без све ште ни ка. Да на 18. ја ну а ра 1924. Хр ват ска Ке ча и град 
Жом бољ пре ла зе у са став Ру му ни је. Ти ме не ста је и гра ни ца са сре ди не се ла.

I/160–162, Chel mac (Кел мак)
Chel ma cul, fi ind izo lat de ar te re de co mu ni caţie , n-a stat de fapt sub ocu-

paţie sârbească.
[Превод:] По што је ме сто изо ло ва но од глав них са о бра ћај ни ца, ни је 

би ло под срп ском оку па ци јом.

I/158–159, Che re stur (Ке ре стур)
Co mu na a fost sub ocu paţie sârbească până la 24 mar tie 1924, când în ur ma 

unui acord sur ve nit între România şi Ju go sla via a re ve nit României.
[Превод:] Оп шти на је би ла под срп ском оку па ци јом до 24 мар та 1924, 

ка да је при по је на Ру му ни ји у скла ду са срп ско-ру мун ским до го во ром.

I/163–171, Che sinţ (Ке синц)
La 20 de cem brie 1918 gar da naţională română a fost des fiinţată  de către 

sârbi. Ar ma ta sârbă avea se diul la Gut ten brunn de un de la Che sinţ nu ve nea 
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decât din când în când câte o patrulă. La ple ca re sârbii au lu at ca ii şi vi te le de la 
oa me ni, în to tal pe ste 100 ca pe te.

[Превод:] Да на 20. де цем бра 1918. Ср би су рас пу сти ли ру мун ску на ци-
о нал ну гар ду. Срп ска вој ска има ла је се ди ште у Гу тен бру ну и одан де је 
по вре ме но до ла зи ла у Ке синц по ко ја па тр о ла. На по ла ску Ср би су узе ли од 
ме шта на ко ње и го ве да, све га ви ше од 100 гр ла. 

I/172–174, Che ve reşu Ma re (Ве ли ки Ке ве реш)
Sârbii la re tra ge rea din comună au dus 120 ca pe te vi te cor nu te.
[Превод:] При ли ком по вла че ња, Ср би су из ме ста узе ли 120 гр ла ро га те 

мар ве.

I/180–182, Chişoda (Ки шо да)
Sârbii când s-au re tras din comună au lu at de la ci ne au pu tut şi ni me rit 14 

vi te cor nu te şi 30 cai.
[Превод:] При ли ком по вла че ња, Ср би су узе ли 14 го ве да и 30 ко ња од 

ко га су мо гли и на ко га су на и шли.

I/175–179, Chizătău (Ки за тау)
Curând însă urmează zi le le tri ste de ocu paţie sârbească cu o întreagă se rie 

de şica ne şi maltratări. La 17 mai 1919, To po lacz Ra di voi, in spec tor şco lar din 
Si rig, fa ce cu no scut că Mi ni ste rul din Bel grad l-a nu mit in spec tor şco lar pe ste 
cer cu ri le Ti mişoa ra şi Re caş, râmase sub stăpânirea sârbească. Ordonă de ci ca 
in strucţia  în şcoală să se facă con form cu or di ne le da te de către Mi ni ste rul din 
Bel grad. Sub ocu paţia sârbească pe lângă al te rec hi ziţii au fost lu a te din Chizătău 
mul te ca za ne de fi e rt răchie, ca re du se fi ind la Re caş, prin mită şi di fe ri te da ru ri, 
au fost răscumpărate şi de 4-5 ori. Învăţătorul Iu liu Pu ti ci, pre o tul Se ver Şepeţia nu 
şi vi ce no ta rul Ia cob Se le slau au fost de nunţaţi sârbilor că nu respectă or di ne le 
da te de autorităţile sârbe. La 20 mai 1919 o patrulă de 20 sol daţi, în frun te cu un 
căpitan se prezintă la Primărie, având or di nul de are sta re a nu miţilor. Învăţătorul 
şti ind bi ne lim ba sârbă, ia cu bu na pe căpitanul sârb, îl du ce la el acasă, dându-i 
mâncare şi beutură din belşug. Di mi neaţa, în ra por tul înaintat de către căpitan 
autorităţilor fa ce din cei învinuiţi ma ri pa trioţi sârbi.

[Превод:] Убр зо, ме ђу тим, сле де ту жни да ни срп ске оку па ци је, са ду гим 
ни зом ши ка ни ра ња и мал тре ти ра ња. Да на 17. ма ја 1919. Ра ди вој То по лац, 
школ ски ин спек тор из Си ри га, оба ве шта ва да га је бе о град ско ми ни стар ство 
име но ва ло за школ ског ин спек то ра у сре зо ви ма Те ми швар и Ре каш, ко ји су 
оста ли под срп ском вла шћу. Сто га је на ре дио да школ ска на ста ва бу де у 
скла ду са на ред ба ма ко је је из да ло бе о град ско ми ни стар ство. Под срп ском 
оку па ци јом, по ред оста лих ре кви зи ци ја, од у зе ти су и мно го број ни ка за ни 
за пе че ње ра ки је; ка за не су пре не ли у Ре каш, али под ми ћи ва њем и да ро ви ма 
от ку пље ни су и по 4-5 пу та. Учи тељ Ју ли је Пу тић, све ште ник Се вер Ше пе-
ци ја ну и бе ле жник Ја коб Се ле слау при ја вље ни су Ср би ма ка ко не по шту ју 
на ред бе ко је су да ле срп ске вла сти. Па тро ла од 20 вој ни ка, ко ју је пред во дио 
срп ски ка пе тан, до шла је 20. ма ја 1919. код оп штин ске упра ве са на ло гом за 
хап ше ње име но ва них. Учи тељ, по што је до бро знао срп ски је зик, одо бро-



во љио је ка пе та на, од вео га у сво ју ку ћу и дао му хра ну и пи ће у из о би љу. 
Ују тру, у из ве шта ју ко ји је ка пе тан упу тио вла сти ма, оп ту же не на зи ва ве ли-
ким срп ским па три о ти ма.

I/183–185, Chi zdia (Ки зди ја)
Ocu paţiu nea sârbească a fost de scurtă durată, fi ind înlocuită de tru pe le 

fran ce ze.
[Превод:] Срп ска оку па ци ја би ла је крат ко трај на, по што је убр зо за ме-

ње на фран цу ским је ди ни ца ма.

I/186–192, Ci a co va (Ча ко во)
Pen tru adu na rea de la Al ba Iu lia din 1 de cem brie 1918 au fost aleşi pa tru 

de le gaţi. Di fe ri te ob sta co le pu se în ca lea de le gaţilor în cur sul dru mu lui de către 
sârbi, fac ca nu mai unul din tre ei să poată răzbate până la Al ba Iu lia, ce i lalţi fi ind 
reţinuţi în ga ra din Ti mişoa ra de un de nu li s-a dat dru mul nu mai la 2 de cem brie 
1918. Prăbuşin du-se  im pe riul au stro-un gar, autorităţile mag hi a re, prim-pre tor, 
pre tor, no tar, jan dar mi au pre dat ofi ci i le în mâna pri mu lui prim pre to re român dr. 
Ale xan dru Ian cu. Pre da rea s-a făcut de către prim pre to re le un gur Ha mo ri, asi stat 
de lo cal ni cul sârb Ge or ge San dr o vi ci, fi ind te ri to riul ocu pat de ar ma ta sârbă. 
Ocu paţia sârbă ţine până la 15 au gust 1919. Sârbii se poartă cât se po a te de ne u man 
cu po pu laţia . De le ga tul sârb Ge or ge San dro vi ci, pe lângă pretură, fost ofiţer în 
ar ma ta au stro-ungară, îşi fa ce me ri te de a urmări pe in te lec tu a lii români şi înde-
osebi pe cei ca re fuseseră de le gaţi la adu na rea de la Al ba Iu lia. La ple ca re sârbii 
au lu at de la po pu laţie  pe ste 100 vi te cor nu te şi 150 cai.

[Превод:] За Скуп шти ну у Ал ба Ју ли ји 1. де цем бра 1918. иза бра на су 
че ти ри де ле га та. Због ра зних пре пре ка на њи хо вом пу ту ко је су по ста ви ли 
Ср би, са мо је дан од њих успе ва да се про би је до Ал ба Ју ли је, оста ли су 
ухап ше ни на те ми швар ској же ле знич кој ста ни ци и осло бо ђе ни тек 2. де цем-
бра 1918. На кон рас па да Ау стро у гар ског цар ства, ма ђа р ске вла сти – пр ви сре-
ски на чел ник, сре ски на чел ни ци, бе ле жник, жан дар ми – пре да ли су власт 
у ру ке ру мун ског пр вог сре ског на чел ни ка др Алек сан дра Јан куа. Власт је 
пре дао ма ђар ски глав ни сре ски на чел ник Ха мо ри, уз аси стен ци ју срп ског 
ме шта ни на Ђор ђа Сан дро ви ћа, по што је под руч је би ло под срп ском оку па-
ци јом. Срп ска оку па ци ја тра ја ла је до 15. ав гу ста 1919. По на ша ње срп ских 
вој ни ка пре ма ме шта ни ма би ло је скроз не ху ма но. Срп ски де ле гат при сре-
ском на чел ству Ђор ђе Сан дро вић, бив ши офи цир ау стро у гар ске вој ске, др жи 
под при смо тром ру мун ске пр ва ке, по го то во оне ко ји су би ли де ле ги ра ни за 
Скуп шти ну у Ал ба Ју ли ји. При ли ком по вла че ња, Ср би су узе ли од ме шта на 
ви ше од 100 го ве да и 150 ко ња.

I/195–197, Clo po dia (Кло по ди ја)
În tim pul ocu paţiu nii sârbe mulţi lo cu i to ri au fost mal tra taţi şi pur taţi pe la 

Vârşeţ şi Pan ci o va pen tru sen ti men te le lor româneşti.
[Превод:] У пе ри о ду срп ске оку па ци је, мно го број ни ме шта ни би ли су 

мал тре ти ра ни и во ђе ни по Вр шцу и Пан че ву, због про ру мун ских осе ћа ња.
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I/II/200–202, Co me at (Ко ме ат)
Sârbii n-au ţinut ocupată co mu na, do ar au tre cut din când în când în patrulă 

prin ea, fără a-i tul bu ra li nişte a.
[Превод:] Ср би ни су др жа ли ме сто под оку па ци јом, али су с вре ме на 

на вре ме упу ћи ва ли ова мо па тр о ле, не уз не ми ри ва ју ћи ме шта не.

II/203–208, Co mloşu Ma re (Ве ли ки Ко млош)
Pen tru menţine rea or di nei, după prăbuşirea fron tu lui în to am na anu lui 1918 

se formează o gardă naţională ca re funcţionează până la ve ni rea sârbilor. Reîn-
torcându-se acasă, sârbii îi acuză pe par ti ci panţii de la adu na rea de la Al ba Iu lia 
că ar fi spi o ni şi tri mi te pe dr. Şte fan Ci o ro i a nu, şeful de le gaţie i, apoi pe ţăranii 
Ro mu lus Stan ciu, Şte fan Do bre scu, Dămian Olărescu în faţa curţii marţia le din 
Be cic he re cul Ma re.

[Превод:] На кон ра су ла на фрон ту у је сен 1918. го ди не, да би се одр жао 
ред, осно ва на је ру мун ска на ци о нал на гар да ко ја је де ло ва ла све до до ла ска 
Ср ба. Ка да су се вра ти ли ку ћи уче сни ци на Скуп шти ни у Ал ба Ју ли ји, Ср би 
су их оп ту жи ли да су шпи ју ни, а ше фа де ле га ци је др Ште фа на Чо ро ја нуа, 
са се ља ци ма Ро му лу сом Стан чу ом, Ште фа ном До бре ску ом и Да мја ном 
Ола ре ску ом, от пра ви ли су на пре ки суд у Ве ли ки Беч ке рек.

II/215–216, Cru ce ni (Кр стур)
În to am na anu lui 1918, pen tru preîntâmpinarea even tu a le lor de sor di ni se 

înfiinţează o gardă maghiară, ca re a menţinut or di nea până la ocu pa rea co mu nei 
de către ar ma ta sârbă.

[Превод:] У је сен 1918, да би се спре чи ли евен ту ал ни не ре ди, осно ва на је 
ма ђар ска гар да, ко ја је одр жа ва ла ред све док срп ска вој ска ни је за у зе ла ме сто.

II/217–219, Cu veşdi a (Ку ве жди ја)
După ter mi na rea re tra ge rii ar ma tei ger ma ne, so sesc jan dar mii sârbi, după 

ei o gardă maghiară albă, ca re însă nu rămâne decât câteva ore. În câteva zi le au 
so sit fran ce zii şi ar ma ta română. 

[Превод:] На кон по вла че ња не мач ких је ди ни ца, у ме сто сти жу срп ски 
жан дар ми, за њи ма ма ђар ска бе ла гар да, ко ја оста је са мо не ко ли ко ча со ва. 
Не ко ли ко да на ка сни је, сти жу Фран цу зи и ру мун ска вој ска.

II/220–222, De jan (Де жан)
Sub ocu paţia sârbească mulţi români au fost bătuţi şi je fuiţi. Io van Cin ca şi 

Trăilă Mu reşan  sunt ţinuţi mai mul te zi le la po stul de jan dar mi şi de spo iaţi de 
2000 de co ro a ne.

[Превод:] Под срп ском оку па ци јом мно го број ни Ру му ни су пре ту че ни 
и по ха ра ни. Јо ван Чин ка и Тра и ла Му ре шан др жа ни су ви ше да на у жан дар-
ме риј ској по ста ји и опљач ка ни са 2000 кру на.

II/227–230, De ta (Де та)
Sub sârbi, românii sunt are staţi la cea mai mică bănuială. Advo ca tul Ioan 

De mian e închis mai mul te zi le fără a şti că pen tru ce.
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[Превод:] Под Ср би ма Ру му ни су хап ше ни због нај ма ње сум ње. Адво кат 
Јо ан Де ми јан за тво рен је не зна ју ћи за што.

II/231–232, Di niaş (Ди њаш)
Ar ma ta de ocu paţie sârbă s-a pur tat bi ne cu po pu laţia .
[Превод:] Срп ска оку па ци о на вој ска по на ша ла се до бро пре ма ста нов-

ни штву.

II/233–235, Do laţ (До лац)
În va ra anu lui 1919, când ar ma ta sârbă a fost obligată să se retragă, au lu at 

apro a pe întreaga ave re mobilă a lo cu i to ri lor. Iau cai, va ci, boi, por ci, unel te agri co le, 
al bi tu ri, ha i ne, ba şi mo bi li e rul din ca se le mai răsărite.

[Превод:] У ле то 1919, ка да је срп ска вој ска при ну ђе на да се по ву че, 
узе ли су мал те не сву по крет ну имо ви ну ме шта на. Узе ли су ко ње, кра ве, во ло-
ве, сви ње, по љо при вред ни алат, ру бље, оде ћу, чак и на ме штај из бо га ти јих 
ку ћа.

II/244–248, Du boz (Ду боз)
Îndată după ple ca rea gar dişti lor mag hi a ri, co mu na e ocupată de tru pe le re-

gu la te sârbe. Încă în pri me le zi le se iau măsuri dra sti ce faţă de lo cu i to ri. Nu se 
per mi te nimănui să iasă pe stradă ori să stea de vorbă unul cu al tul. Într-o zi dis 
de di mi neaţă, era zi ua re tra ge rii ar ma tei sârbe, co mu na e alarmată prin strigăte 
şi ma re gălăgie. Sol daţii sârbi înarmaţi cu mi tra li e re şi puşti intră din casă în casă 
adunând cai, va ci, oi, ha i ne, pe ri ni, al bi tu ri, rufărie. Oa me nii apărându-şi avu tul 
sunt lo viţi cu pa tul puşti lor şi împunşi cu ba i o ne te le. Ta u rul co mu nei împotrivin-
du-se să meargă cu ci ur da mânată spre Ser bia e împuşcat în faţa Primăriei. Ast fel 
s-au re tras sârbii lăsând în comună o tristă amin ti re.

[Превод:] Од мах на кон од ла ска ма ђар ских гар ди ста се ло су оку пи ра ле 
ре дов не срп ске је ди ни це. Још у пр вим да ни ма пред у зе те су дра стич не ме ре 
про тив ста нов ни ка. Ни ком ни је до зво ље но да иза ђе на ули цу или да раз го ва-
ра с дру гом осо бом. Јед но га да на ра но ују тро, на дан по вла че ња срп ске вој-
ске, ме сто је уз не ми ре но ци ком и ве ли ком бу ком. Срп ски вој ни ци, на о ру-
жа ни ми тра ље зи ма и пу шка ма, ула зе из ку ће у ку ћу, од у зи ма ју ко ње, кра ве, 
ов це, оде ћу, ја сту ке, ру бље, веш. Љу ди ко ји су бра ни ли сво ју имо ви ну, уда ра-
ни су кун да ци ма пу ша ка и бо де ни ба јо не ти ма. Се о ски бик, по што ни је хтео 
да кре не са оста лим го ве ди ма пре ма Ср би ји, уби јен је мет ком пред згра дом 
оп шти не. Та ко су се Ср би по ву кли, оста вља ју ћи у ме сту ту жну успо ме ну.

II/255–257, Fe ren dia (Фе рен ди ја)
Ocu paţiu nea sârbească a lăsat în comună o dureroasă şi tristă amin ti re. In-

stalând în frun tea co mu nei pe ci sma rul Vla di mir Po po vi ci, jan dar mii din or di nul 
ace stu ia bat pe frun taşii români, rec hi ziţionează fără ni ci o milă to a te vi te le de la 
oa me ni şi iau ba nii aflaţi în ca si e ria comunală.

[Превод:] Срп ска оку па ци ја оста ви ла је у оп шти ни бол ну и ту жну 
успо ме ну. На че ло оп штин ске упра ве по ста вља ју чи зма ра Вла ди ми ра По по-
ви ћа, а жан дар ми по ње го вом на ре ђе њу ба ти на ју ру мун ске пр ва ке, од у зи-
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ма ју од ста нов ни ка, без ми ло сти, сва го ве да, а из оп штин ске ка се од но се сав 
но вац.

II/258–261, Fi biş (Фи биш)
La trei zi le după re tra ge rea jan dar mi lor mag hi a ri a in trat în comună ar ma ta 

sârbească. Sârbii au adus o ma re de cepţie  în rândul po pu laţie i. Românii mai 
răsăriţi sunt bătuţi fără ni ci o vină cu ver ge le. Sub pri ma rul Ghe org he Cădăreanu 
a fost crunt bătut pen tru că de sa pro ba se exa ger ări le sârbilor. Fi bişul  stă un timp 
şi sub ocu paţie franceză.

[Превод:] Три да на на кон од ла ска ма ђар ских жан дар ма, у ме сто ула зи 
срп ска вој ска. Ср би су про у зро ко ва ли ве ли ко раз о ча ре ње код ме шта на. Ру-
мун ски ли де ри ба ти на ни су пру то ви ма без ика кве кри ви це. Пот кнез Ге ор ге 
Ка да ре а ну гру бо је пре ту чен, јер се про ти вио пре те ра ним по ступ ци ма Ср ба. 
Фи биш је не ко вре ме био и под фран цу ском оку па ци јом.

II/262–264, Ficătar (Фи ка тар)
În tim pul ocu paţiu nii sârbeşti pre o tul Va si le Ilie a fost deţinut, pur tat pe la 

pre tu ra din Bu ziaş, pen tru că în biserică a po me nit pe re ge le Fer di nand şi nu pe 
Pe tru al Ser bi ei.

[Превод:] То ком срп ске оку па ци је све ште ник Ва си ле Или је био је за тво-
рен, во ђен у Бу зја шку пре ту ру, по што је у цр кви по ми њао кра ља Фер ди-
нан да а не кра ља Ср би је Пе тра.

II/265–267, Fi ri te az (Фи ри те аз)
În tim pul ocu paţiu nii sârbeşti au fost in ter naţi Ioan Ci zmaş, învăţător, 2 lu ni 

la Bel grad, iar agri cul to rii Ilie Ang hel, Pe tru Pu tin, Va si le Sa vu şi Io sif To a der 
câte 21 zi le la Ti mişoa ra.

[Превод:] У пе ри о ду срп ске оку па ци је учи тељ Јо ан Чи змаш ин тер ни ран 
је два ме се ца у Бе о град, а зе мљо рад ни ци Или је Ан гел, Пе тру Пу тин, Ва си ле 
Са ву и Јо сиф То а дер по 21 дан у Те ми швар.

II/268–270, Fi scut (Фи скут)
Ocu paţiu ne sârbă a fost tot atât de tirană, ca şi stăpânirea maghiară. Tânărul 

Ge or ge Se cu lin, pen tru că iniţia se for ma rea gărzii naţio na le, a fost de por tat în 
Ser bia şi ţinut închis la Bel grad. O straşnică goană s-a por nit din par tea autorită-
ţilor sârbe pen tru prin de rea lui Au rel Boată, fost ser gent în ar ma ta au stro-ungară, 
pen tru că în cur sul războiului nu mi tul făcuse rec hi ziţii în Ser bia. Boată însă cu 
con cur sul lo cu i to ri lor din Fi scut, Fi ri te az, Fel nac (de un de era născut) a reuşit să 
sca pe de fu ria sârbilor.

[Превод:] Срп ска оку па ци ја би ла је ти ран ска, исто као и ма ђар ска власт. 
Мла ди Ђо р ђе Се ку лин, по што је пред ла гао осни ва ње на ци о нал не гар де, 
де пор то ван је у Ср би ју и др жан у за тво ру у Бе о гра ду. Срп ске вла сти су по-
кре ну ле стра шну по те ру за Ау ре лом Бо а те, бив шим на ред ни ком ау стро у гар-
ске вој ске ко ји је то ком ра та оба вљао ре кви зи ци је по Ср би ји. Уз по моћ ме-
шта на из Фи ску та, Фи ри те а за и Фен ла ка (где је ро ђен), Бо а та је ус пео да се 
спа се срп ског бе са.
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II/271–276, Fo e ni (Вењ)
Gar da română funcţionează până la ocu pa rea co mu nei de către sârbi. Tru pe le 

sârbe in tra te în comună sunt pri mi te de către sârbii din comună într-un en tu zi asm 
de li rant. Sârbii din comună ime di at încep de nunţuri le con tra românilor. Cei ca ri 
avuseseră neplăceri per so na le cu con lo cu i to rii români, de nunţă pe aceştia auto-
rităţilor mi li ta re sârbeşti. Sârbii înfig ste a gul sârbesc pe lo ca lul primăriei, şco lii con-
fe si o na le române, bi se ri cii or to do xe române, cu toată opu ne rea pre o tu lui Ni co lae 
Po pa, a învăţătorului Pro co pie Şimian şi câtorva frun taşi. Sârbii consideră acest 
pro test ca o opu ne re a dis po ziţii lor lor şi de cid de por ta rea în Ser bia vec he a pre o tu lui 
şi învăţătorului. De le gaţii  co mu nei aleşi de po por spre a re pre zen ta co mu na la 
adu na rea de la Al ba Iu lia au fost opriţi de către sârbi. Nu mai învăţătorul Pro co pie 
Şimian a reuşit să se sustragă vi gi lenţei  lor, mergând la ma rea adu na re.

[Превод:] Ру мун ска га р да де ло ва ла је све док Ср би ни су оку пи ра ли ме-
сто. Срп ске вој не је ди ни це ко је су ушле у ме сто срп ски ме шта ни при ми ли су 
са огром ним ен ту зи ја змом. Од мах на кон то га Ср би ме шта ни по чи њу под но-
си ти при ја ве про тив Ру му на. Они ко ји су се ра ни ји не сла га ли са ру мун ским 
су се ља ни ма ту же их срп ским вој ним вла сти ма. Ср би за ба да ју срп ску за ста ву 
на згра ду оп шти не, ру мун ске ве ро и спо вед не шко ле и ру мун ске пра во слав-
не цр кве, уз про ти вље ње све ште ни ка Ни ко ла ја По пе, учи те ља Про ко пи ја 
Ши ми ја на и не ко ли ко ру мун ских пр ва ка. Ср би сма тра ју овај про тест као 
про ти вље ње њи хо вим на ред ба ма и од лу чу ју да де пор ту ју све ште ни ка и 
учи те ља у ста ру Ср би ју. Оп штин ске де ле га те ко је је на род иза брао да пред-
ста вља ју оп шти ну на Скуп шти ни у Ал ба Ју ли ји Ср би су за др жа ли. Је ди но 
је учи тељ Про ко пи је Ши ми јан ус пео да из бег не њи хо ву буд ност и да стиг не 
на Ве ли ку скуп шти ну.

II/277–280, Fo lia (Фо ља)
De le gaţii  ple caţi spre Adu na rea de la Al ba Iu lia u fost reţinuţi în ga ra din 

Ti mişoa ra de către sârbi, ame ninţaţi cu de por ta rea la Bel grad, dacă nu se întorc 
acasă. Sârbii în tim pul ocu paţiu nii s-au pur tat bi ne. La eva cu a rea co mu nei au 
rec hi ziţio nat apro a pe toţi ca ii şi vi te le co r nu te, pe ca ri le-au tri mis în Sârbia.

[Превод:] Де ле га те ко ји су кре ну ли на Скуп шти ну у Ал ба Ју ли ји Ср би 
су за др жа ли на те ми швар ској же ле знич кој ста ни ци, где им се пре ти ло де-
пор то ва њем у Бе о град, ако се не вра те сво јим ку ћа ма. У пе ри о ду оку па ци је 
Ср би су се до бро по на ша ли. При ли ком по вла че ња узе ли су ско ро све ко ње 
и го ве да, и по сла ли их у Ср би ју.

II/284–290, Gad (Гад) 
De le gaţii  co mu nei la Adu na rea de la Al ba Iu lia au fost opriţi să par ti ci pe, 

co mu na fi ind ocupată de tru pe le sârbeşti. Ocu paţiu nea sârbească a ţinut de la 
fi ne le lu nii nov. 1918 până la 6 iu lie 1919. Pur ta rea sârbilor a fost re la tiv umană, 
dar la re tra ge re au rec hi ziţio nat de la oa me ni mai mul te vi te, fără a le da vreo 
despăgubire.

[Превод:] Оп штин ски де ле га ти за Скуп шти ну у Ал ба Ју ли ји спре че ни су 
да при су ству ју до га ђа ју, по што је срп ска вој ска оку пи ра ла оп шти ну. Срп ска 
оку па ци ја тра ја ла је од кра ја но вем бра 1918. до 6. ју на 1919. По на ша ње Ср ба 
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би ло је ре ла тив но ху ма но; је ди но су у тре нут ку по вла че ња од ме шта на оду-
зе ли ви ше го ве да без ика квог обе ште ће ња.

II/291–294, Ga iul Mic (Ма ли Гај)
Pen tru Adu na rea de la Al ba Iu lia, de le ga tul român a fost are stat în drum spre 

Ti mişoa ra de către sârbi şi ţinut la închisoare timp de 3 zi le. Pur ta rea sârbilor în 
tim pul cât au ţinut ocupată co mu na a fost cât se po a te de duşmănoasă ele men tu lui 
românesc. Prin lu na de cem brie 1918 so seşte  un ser gent cu or di nul de a fa ce în 
comună o statistică a po pu laţie i. Con form ace stei sta ti sti ci, făcută după si ste mul 
bal ca nic, jumătate din lo cu i to ri de ve ne au sârbi. Cei ca re nu vro i au să se dec la re, 
erau ame ninţaţi cu de por ta rea în Al ba nia. De gro a za ace stei sta ti sti ci mulţi lo cu i to ri 
au părăsit co mu na fu gind în al te părţi.

[Превод:] Ру мун ског де ле га та за Скуп шти ну у Ал ба Ју ли ји Ср би су на 
пу ту пре ма Те ми шва ру ухап си ли и др жа ли у за тво ру три да на. По на ша ње 
Ср ба у пе ри о ду док су др жа ли ме сто под оку па ци јом би ло је скр оз не при ја-
тељ ско пре ма ру мун ском еле мен ту. Де цем бра 1918. сти же у ме сто је дан на-
ред ник са на ло гом да по пи ше ста нов ни штво. Пре ма овој ста ти сти ци, ра ђе ној 
по бал кан ском си сте му, по ло ви на ста нов ни ка по ста ју Ср би. Они ма ко ји су 
од би ја ли да се из ја сне пре ти ли су де пор та ци јом у Ал ба ни ју. Гро зе ћи се те 
ста ти сти ке, мно ги ме шта ни су на пу сти ли се ло и по бе гли у дру ге кра је ве.

II/295–300, Gătaia (Га та ја)
Pur ta rea sârbilor în tim pul în ca re au ţinut ocupată co mu na a fost brutală. 

Sol daţii in trau în piv niţele  oa me ni lor, se îmbătau, spărgeau ce le ve ne înainte şi 
după ce se săturau de băut dădeau dru mul vi nu lui. Pre o tul co mu nei dr. Ni co lae 
Po po vi ciu, ame ninţat de sârbi, fu ge din comună, iar Tran da fir Mer cea stă mai 
mult ascuns pe la ve ci ni ori pe câmp.

[Превод:] По на ша ње Ср ба у пе ри о ду оку па ци је ме ста би ло је бру тал но. 
Вој ни ци су ула зи ли у по дру ме ме шта на, на пи ја ли се, за тим су раз би ја ли 
све што им до ђе до ру ку, и на кон што би се за си ти ли пи ћа, раз ба ци ва ли су 
ви но. Оп штин ски све ште ник др Ни ко ла је По по ви чу због срп ских прет њи 
по бе гао је из ме ста, а Тран да фир Мер ча крио се код ком ши ја или у по љу.

II/303–306, Ghe r man (Ге р ман)
Ocu paţiu nea sârbească a adus vre mu ri gre le, mi ze rie, bătăi, rec hi ziţii de cai 

şi vi te cor nu te, de ha i ne, iar la ple ca re sârbii au dus din ca si e ria co mu nei su ma de 
3.000 co ro a ne.

[Превод:] Срп ска оку па ци ја до не ла је те шка вре ме на, ми зе ри ју, бе ду, 
ба ти на ње, ре кви зи ци је ко ња и го ве да, оде ће, а на од ла ску Ср би су од не ли 
из оп штин ске ка се 3000 кру на.

II/307-311, Gher te niş (Гер те ниш)
Ocu paţiu nea sârbească a lăsat în comună o tristă amin ti re de maltratări, 

rec hi ziţii şi deţine ri ile ga le.
[Превод:] Срп ска оку па ци ја оста ви ла је у ме сту ту жну успо ме ну, због 

зло ста вља ња, ре кви зи ци ја и не за ко ни тих хап ше ња.



II/312–316, Ghi lad (Ги лад)
Ga r da română funcţionează până la ocu pa rea co mu nei de către ar ma ta sâr-

bească. Ocu paţia sârbească a ţinut din lu na Nov. 1918 până la 10 Mai 1919. Sârbii 
s-au pur tat fo ar te ne lo ial. Nu me ro a se rec hi ziţii, făcute chi ar şi în al ta rul bi se ri cii, 
bătăi şi maltratări apli ca te până şi pri ma ru lui şi în fi ne rec hi ziţio na rea a 240 cai 
şi vi te cor nu te, neplătite, formează tri sta amin ti re a stăpânirii sârbeşti.

[Превод:] Ру мун ска га р да де ло ва ла је све док ме сто ни је оку пи ра ла 
срп ска вој ска. Оку па ци ја је тра ја ла од но вем бра 1918. до 10. ма ја 1919. По на ша-
ње Ср ба би ло је ве о ма не ло јал но. Мно го број не ре кви зи ци је, чак и у цр кве ном 
ол та ру, ба ти на ња и зло ста вља ња ко ји ма је био из ло жен чак и кнез, од у зи-
ма ње 240 ко ња и го ве да без ис пла те, ту жно су се ћа ње на срп ску вла да ви ну.

II/325–329, Gi roc (Ђи рок)
Ga r da naţională română funcţionează până la ve ni rea ar ma tei sârbe. Sârbii 

au rec hi ziţio nat vi te le lo cu i to ri lor şi le-au tri mis la Sârbia, fără a ac hi ta ni ci o despă-
gubire. Făcându-se apărătorii evre u lui Kohn, au im pus de fi e ca re număr de casă 
500 co ro a ne drept despăgubire pen tru prăvălia devastată. Deşi pa gu ba a fost de 
ma xi mum 5000 co ro a ne, după apre ci e rea ulterioară a autorităţilor co mu na le, evreul 
Kohn s-a ales cu fru mo a sa sumă de 150000 co ro a ne. În tim pul ocu paţiei  sârbeşti 
a fost deţinut învăţătorul A. Ba i cu, tri mis la Ti mişoa ra de un de se eliberează nu mai 
după ocu pa rea Ti mişoa rei de către ar ma ta franceză.

[Превод:] Ру мун ска на ци о нал на гар да де ло ва ла је до до ла ска срп ске 
вој ске. Ср би су ре кви ри ра ли го ве да ме шта на и сла ли у Ср би ју, не пла ћа ју ћи 
ни ка кву од ште ту. Свр став ши се у бра ни те ље Је вре ји на Ко на, на мет ну ли су 
да му сва ка ку ћа пла ти 500 кру на као од ште ту за ра зо ре ну рад њу. Иа ко је 
ште та, по на кнад ној про це ни ме сних вла сти, из но си ла нај ви ше 5000 кру на, 
Је вре јин Кон је до био из нос од 150.000 кру на. То ком срп ске оку па ци је учи-
тељ А. Бај ку био је за то чен и от пра вљен у Те ми швар, ода кле је пу штен тек 
на кон што је францу ска вој ска за у зе ла Те ми швар.

II/333–334, Got tlob (Го тлоб)
Co mu na sub ocu paţiu nea sârbească n-a avut apro a pe ni mic de su fe rit.
[Превод:] Под срп ском оку па ци јом ме сто го то во ни шта ни је пре тр пе ло.

II/339–343, Hi tiaş (Хи ти јаш)
Sârbii în tim pul ocu paţiu nii Ba na tu lui n-au fost în co mu na Hi tiaş, ci nu mai 

în Sârbova, co mu na vecină.
[Превод:] То ком оку па ци је Ба на та Ср би ни су би ли у Хи ти ја шу, већ је-

ди но у су сед ном ме сту Ср бо ви.

II/344–347, Ho do ni (Хо доњ)
Ga r da naţională a funcţio nat până la ve ni rea sârbilor. Sârbii nu au per mis 

de le gaţilor co mu nei să par ti ci pe la adu na rea de la Al ba Iu lia. Pe învăţătorul Ghe-
org he Ci o ca şi pre o tul Pa vel Ti smo na re iu i-au deţinut pen tru că au aflat la ei în 
lo cuinţă dra pe lul românesc. La ple ca re sârbii au lu at de la săteni, fără ni ci o 
despăgubire, mai mulţi cai, va ci şi boi.
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[Превод:] На ци о нал на гар да де ло ва ла је све до до ла ска Ср ба. Ср би ни су 
до зво ли ли оп штин ским де ле га ти ма да уче ству ју на Скуп шти ни у Ал ба Ју ли-
ји. Учи те ља Ге о р геа Чо ку и све ште ни ка Па вла Ти смо на ре јуа др жа ли су у за-
тво ру, јер су у њи хо вим ку ћа ма про на шли ру мун ске за ста ве. На по ла ску Ср би 
су узе ли од ме шта на, без ика квог обе ште ће ња, ве ћи број ко ња, кра ва и во ло ва.

II/354–357, Ia no va (Ја но ва)
La Adu na rea de la Al ba Iu lia de la 1 De cem brie 1918 a ple cat învăţătorul Va si le 

Do cea, însă în ga ra Ti mişoa ra a fost deţinut de sârbi şi ex pe di at acasă.
[Превод:] На Скуп шти ну у Ал ба Ју ли ји др жа ну 1. де цем бра 1918. по шао 

је учи тељ Ва си ле До ча, али су га Ср би за др жа ли на те ми швар ској же ле знич-
кој ста ни ци и по сла ли ку ћи.

II/365–374, Igriş (Игриш)
Când pla sa Pe ri am a fost ocupată de sârbi, prim-pre to re le, dr. Şal, a dispărut. 

Pro ba bil a încăput pe mâna mem bri lor de la ”Srb sca Vol bra na” (n.n. Od bra na). Ocu-
paţiu nea sârbească a ţinut din lu na nov. 1918 până în iu lie 1919. Sârbii s-au pur tat cu 
o se ve ri ta te duşmănoasă. Va ra nu era permisă mun ca câmpului decât de la 6 di mi-
neaţa până la 6 se a ra, de Mu reş nu era per mis ni me ni să se apr o pie decât cu per mi-
si u ne din par tea lor. La re tra ge re au dus cu ei 160 de ca pe te de vi te cor nu te şi cai.

[Превод:] Ка да су Ср би оку пи ра ли Пер ја мо шки срез, не стао је на чел ник 
др Шал. Мо жда је пао у ру ке при пад ни ци ма „Срп ске од бра не“. Срп ска оку-
па ци ја је тра ја ла од но вем бра 1918. до ју ла 1919. Ср би су де ло ва ли са не при ја-
тељ ском стро го шћу. У то ку ле та до зво ље не су по љо при вред не рад ње је ди но 
из ме ђу 6 са ти ују тру до 6 са ти уве че; ни ко се ни је мо гао при бли жи ти Мо-
ри шу, ако ни је имао њи хо ву до зво лу. При ли ком по вла че ња, узе ли су 160 го-
ве да и ко ња.

II/381–382, Ivan da (Иван да)
Ar ma ta sârbă, la re tra ge rea din comună, în 4 iu lie 1919, a dus de la lo cu i to ri 

38 boi şi 9 cai.
[Превод:] При ли ком по вла че ња из ме ста 4. ју ла 1919. срп ска вој ска је 

узе ла од ме шта на 38 во ло ва и 9 ко ња.

II/383–386, Iz vin (Из вин)
Sub ocu paţiu nea sârbească, Iz vi nul e se diul unui plu ton sub co man da lo co-

te nen tu lui Ob rin. Sârbii la început s-au pur tat cu ome nie, la ple ca re însă au con-
fi scat de la săteni 91 pe rec hi de boi.

[Превод:] Под срп ском оку па ци јом Из вин је био се ди ште јед но га во да 
под ко ман дом по руч ни ка Об ри на. У по чет ку су се Ср би по на ша ли ху ма но, 
али при од ла ску кон фи ско ва ли су од се ља на 91 пар во ло ва.

II/390–391, Ja da ni (Жа дањ)
Ocu paţiu nea sârbească a ţinut nu mai 14 zi le. În acest in ter val de timp sârbii au 

mal tra tat po pu laţia , au bătut crunt pe lo cal ni cul Mar cu Aron şi pe mai mulţi alţii. 
La ple ca re au dus cu ei 70 vi te cor nu te.
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[Превод:] Срп ска оку па ци ја тра ја ла је са мо 14 да на. У том пе ри о ду Ср би 
су зло ста вља ли на род, окрут но пре ту кли ме шта ни на Мар ку Аро на и мно ге 
дру ге. При ли ком по вла че ња узе ли су 70 го ве да.

II/392–394, Je bel (Же бељ)
Pe la jumătatea lu nii no i em brie 1918 sârbii ocupă co mu na. Lo cu i to rii au avut 

de su por tat mul te ne a jun su ri. La re tra ge re, iu lie 1919, au dus mai mul te vi te, ar me, 
maşini agri co le. Au bătut până la sânge, în mai mul te rânduri, pe fo stul pri mar 
Ioan Bălan, iar când s-au re tras l-au pus să mâne în Sârbia vi te le rec hi ziţio na te.

[Превод:] Сре ди ном но вем бра 1918. Ср би оку пи ра ју се ло. Ста нов ни ци 
су пре тр пе ли мно го број не не да ће. При ли ком по вла че ња ју ла 1919. Ср би су 
узе ли ви ше го ве да, оруж ја, по љо при вред ног ала та. Пре ту кли су до кр ви, у 
ви ше на вра та, бив шег кне за Јо а на Ба ла на, а ка да су се по ву кли, при мо ра ли 
га да те ра у Ср би ју од у зе ту сто ку.

II/395–396, Jim bo lia (Жом бољ)
Jim bo lia a fost trecută la România la 10 Apri lie 1924 în ur ma unui schimb 

ami cal in ter ve nit între ce le două ţări.
[Превод:] Жом бољ је дат Ру му ни ји 10. апри ла 1924. на кон при ја тељ ске 

те ри то ри јал не раз ме не из ме ђу две др жа ве.

II/397–400, La başin ţ (Ла ба шинц)
Sârbii, în tim pul ocu paţiei , n-au fost în La başin ţ decât odată. A fost de stul însă 

ca amin ti rea lor să rămână de pomină, prin bătăile apli ca te lo cu i to ri lor paşni ci. 
Sub pre tex tul că în comună sunt ar me ascun se, lo vi au, schi nju i au, înjurau pe ci ne 
întâlneau în ca le.

[Превод:] Tоком оку па ци је Ср би су у Ла ба шинц свра ти ли са мо је дан пут. 
Ме ђу тим, и то је би ло до вољ но да би њи хо ва успо ме на оста ла за пам ће на, 
по ба ти на њу ми р них ста нов ни ка. Под из го во ром да се у оп шти ни на ла зи 
скри ве но оруж је, они су уда ра ли, му чи ли, псо ва ли сва ког ко јег би сре ли.

III/401–402, Lăţunaş (Ла цу наш)
Pre o tul gre co-ca to lic Pe tru Her lo, făcuse un dra pel românesc şi-l sfinţise în 

biserică. Au zind sârbii de spre ace a sta, deţin pe pre ot, îl duc la pre tu ra din Vârşeţ 
un de stă închis to a te sărbătorile Crăciunului, Anul Nou şi Bobotează. Co mu na a 
stat sub stăpânirea sârbilor până la 5 fe bru a rie 1924, când a tre cut sub Re ga tul 
României.

[Превод:] Грч ко-ка то лич ки све ште ник Пе тар Хе р ло на пра вио је ру-
мун ску за ста ву и осве тио је у цр кви. Ка да су Ср би то са зна ли, све ште ник је 
ухап шен и од ве зен у Вр шац, где је остао за тво рен то ком свих бо жић них 
пра зни ка, Но ве го ди не и Бо го ја вље ња. Ме сто је оста ло под срп ском упра-
вом све до 5. фе бру а ра 1924, ка да је пре шло под Кра ље ви ну Ру му ни ју.

III/415–419, Ma ce do nia (Ма це до ни ја)
În comună s-a or ga ni zat o gardă naţională română, ca re n-a funcţio nat decât un 

timp fo ar te scurt, fi ind des fiinţată  de către tru pe le sârbeşti. Ocu paţiu nea sârbească, 
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ca re a ţinut de la mij lo cul lu nii nov. 1918 până la începutul lu nii aug. 1919, s-a 
ma ni fe stat ostilă faţă de lo cu i to ri. Sârbii n-au lăsat de le gaţii  co mu nei să par ti ci pe 
la Adu na rea de la Al ba Iu lia din 1 dec. 1918, apoi au rec hi ziţio nat ani ma le le 
go spo da ri lor şi au bătut lo cu i to rii fără de ni ci un mo tiv.

[Превод:] У оп шти ни је ор га ни зо ва на ру мун ска на ци о нал на гар да, ко ју 
су по сле крат ког де ло ва ња уки ну ле срп ске вој не је ди ни це. Срп ска оку па ци ја, 
ко ја је тра ја ла од сре ди не но вем бра 1918. до по чет ка ав гу ста. 1919, ис по ља-
ва ла се не при ја тељ ски пре ма ме шта ни ма. Ср би ни су до зво ли ли де ле га ти ма 
из ме ста да при су ству ју Скуп шти ни у Ал ба Ју ли ји 1. де цем бра. 1918, за тим 
су од у зе ли до ма ћи ни ма го ве да и ба ти на ли ме шта не без ика квог раз ло га.

III/436–437, Măureni-Mo riţfeld (Ма у ре ни)
Ocu paţiu nea sârbească a ţinut din 17 nov. 1918 până la 19 iu lie 1919. Sârbii 

au rec hi ziţio nat din comună 57 cai, 60 va ci, 25 oi, în va lo a re de 240.000 co ro a ne.
[Превод:] Срп ска оку па ци ја тра ја ла је од 17. но вем бра 1918. до 19. ју ла 

1919. Ср би су узе ли из ме ста 57 ко ња, 60 кра ва, 25 ова ца, у це ло куп ној вред-
но сти од 240.000 кру на.

III/430–432, Moşniţa (Мо шни ца) 
Gar da naţională românească funcţionează până la in tra rea în comună a ar ma tei 

sârbeşti. Sârbii, în tim pul ocu paţiu nii, s-au pur tat cât se po a te de se ver, dând naşte re 
la mai mul te con flic te.

[Превод:] Ру мун ска на ци о нал на гар да де ло ва ла је у ме сту све до ула ска 
срп ске вој ске. У пе ри о ду оку па ци је Ср би су се пре ма ме шта ни ма оп хо ди ли 
крај ње стро го, про у зро ку ју ћи мно го број не су ко бе.

III/441–445, Mu ra ni (Му рањ)
Pur ta rea tru pe lor sârbeşti, în tim pul ocu paţiu nii, a fost umană. La ple ca re au 

căutat însă să rec hi ziţio ne ze în pripă vi te le oa me ni lor, dar n-au avut timp, intrând 
în comună pe neaştep ta te tru pe le fran ce ze.

[Превод:] По на ша ње срп ских вој ни ка у пе ри о ду оку па ци је би ло је ху-
ма но. Ме ђу тим, при од ла ску по ку ша ли су на бр зи ну да оду зму го ве да, али за 
то ни су има ли до вољ но вре ме на јер су у ме сто нео че ки ва но ушле фран цу ске 
је ди ни це.

III/448–450, Nerău (Ду го Се ло)
Ga r da naţională românească a funcţio nat până la ve ni rea sârbilor în comună. 

Sârbii au in trat în comună la 20 nov. 1918, cu o trupă de 30 călăreţi în frun te cu 
2 căpitani. N-au rămas în comună decât […] 2 oră, căci au ple cat mai de par te spre 
Sânnicolaul Ma re. Lasă însă în comună o patrulă, ca re s-a pur tat cu lo cu i to rii 
fo a r te bru tal. Fi ind apro a pe tot de a u na tur men taţi, pen tru ori ce vină reală sau 
plăsmuită, mal tra tau po pu laţia . Rec hi ziţii le efec tu a te de sârbi în ali men te şi vi te 
au întrecut su ma de 1 mi lion co ro a ne.

[Превод:] Ру мун ска на ци о нал на гар да де ло ва ла је до до ла ска Ср ба у 
ме сто. Ср би су ушли у се ло 20. но вем бра 1918, са вој ном је ди ни цом од 30 ко-
ња ни ка на че лу са два ка пе та на. Они су у ме сту оста ли […] два са та, јер су 



154

кре ну ли да ље ка Ве ли ком Се ми клу шу. Оста ви ли су ипак у ме сту па тро лу, 
ко ја се ве о ма бру тал но по на ша ла пре ма ме шта ни ма. Вој ни ци су мал те не 
увек би ли пи ја ни и за би ло ка кву ствар ну или прет по ста вље ну кри ви цу 
мал тре ти ра ли су ста нов ни штво. Ре кви зи ци је хра не и сто ке пре ла зе из нос 
од ми ли он кру на.

III/453–455, Obad (Обад)
Scur ta şede re a sârbilor în comună n-a lăsat ur me de ne mulţumi re.
[Превод:] Крат ко трај но ба вље ње Ср ба у ме сту ни је оста ви ло тра го ве 

не за до вољ ства.

III/468–470, Opa tiţa (Опа ти ца)
Ocu paţiu nea sârbă a lăsat adânci ur me de ne mulţumi re în rândurile po pu-

laţie i. La re tra ge re au lu at vi te le co r nu te, oi le, ca ii, pe ca ri au pu tut pu ne mâna, în 
gra ba cu ca re tre bu i au să părăsească co mu na.

[Превод:] Срп ска оку па ци ја оста ви ла је ду бо ке тра го ве не за до вољ ства 
ме ђу ста нов ни ци ма. При по вла че њу узе ли су го ве да, ов це и ко ње, ко ли ко су 
ус пе ли у жу р би ко јом су мо ра ли да на пу сте ме сто.

III/473, Ote lec (Оте лек)
Sârbii la re tra ge re din comună au lu at 35 va ci şi 26 cai.
[Превод:] При ли ком по вла че ња из оп шти не Ср би су узе ли 35 го ве да и 

26 ко ња.

III/484–486, Pa r toş (Пар тош)
În to am na lui 1918, prăbuşin du-se  Im pe riul hab sbur gic, co mu na este 

ocupată de ar ma ta sârbă. Sub no ua ad mi ni straţie  Par toşul are mul te de su fe rit. În 
iu lie 1919 va tra sa tu lui tre ce la România, ho ta rul însă rămâne la Ju go sla via până 
în anul 1923.

[Превод:] У је сен 1918. у тре нут ку рас па да Ау стро у гар ског цар ства, оп-
шти ну оку пи ра срп ска вој ска. Под но вом упра вом Па р тош је мно го про па тио. 
Ју ла 1919. ог њи ште се ла пре ла зи у са став Ру му ни је, док зе мљи ште оста је у 
Ју го сла ви ји све до 1923. го ди не.

III/480–483, Parţa (Па рац)
Sârbii ca ri ocupaseră co mu na pun de no tar un agre at de-al lor, schimbă pe 

pri ma rul Ge o r ge Su re scu cu sârbul Ji va Vo de ni ci ar. Pur ta rea sârbilor a fost cât se 
po a te de neomenească. Şi azi se mai văd în tur nul bi se ri cii ur me le gloanţelor tra se 
de ei. Ori ce mică aba te re de la dis po ziţii le ar bi tra le da te de ei se pe dep sea aspru 
şi ne mi los.

[Превод:] Ср би ко ји су оку пи ра ли оп шти ну по ста ви ли су на ме сто бе-
ле жни ка јед но га свог ми ље ни ка, за ме ни ли су та да шњег кне за Ђор ђа Су ре-
скуа са Ср би ном Жи вом Во де ни ча рем. По на ша ње срп ских тру па би ло је 
скроз не ху ма но. И дан-да нас се на цр кве ном тор њу ви де тра го ви њи хо вих 
ме та ка. Би ло ка ква сит на од сту па ња од њи хо вих про из вољ них на ред би 
стро го и не ми ло срд но су ка жња ва на.



III/475–477, Pădureni (Па ду рењ)
Gar da naţională românească a menţinut or di nea până la ve ni rea ar ma tei 

sârbe. În tim pul ocu paţiei  sârbii s-au pur tat bru tal. La ple ca re au dus 43 cai, 60 
va ci şi mai mulţi viţei şi por ci a căror va lo a re s-a ri di cat la 460.000 co ro a ne.

[Превод:] Ру мун ска на ци о нал на гар да одр жа ва ла је ред све до ула ска 
срп ске вој ске. У пе ри о ду оку па ци је Ср би су се по на ша ли бру тал но. На по-
ла ску узе ли су 43 ко ња, 60 кра ва, ве ћи број те лади и сви ња, у це ло куп ној 
вред но сти ко ја је до сти гла 460.000 кру на.

III/491–494, Per co so va (Пер ко со ва)
La Adu na rea de la Al ba Iu lia de le gaţii  aleşi ai co mu nei n-au pu tut lua par te 

fi in du-le  in ter zis de către sârbi, ca re erau în comună. Sârbii la re tra ge re au dus cu 
ei 54 vi te cor nu te şi 10 cai.

[Превод:] Ру мун ски де ле га ти оп шти не за Скуп шти ну у Ал ба Ју ли ји ни су 
мо гли на њој уче ство ва ти јер су им то за бра ни ли Ср би, ко ји су се на ла зи ли 
у ме сту. При по вла че њу Ср би су од не ли 54 го ве да и 10 ко ња.

III/498–502, Pe sac (Пе сак)
Gar da naţională funcţionează până la 6 de cem brie 1918, când co mu na e 

ocupată de tru pe le sârbe. Sârbii ca re ocupaseră Ba na tul caută să împiedice prin 
to a te mij lo a ce le de le gaţii le ca re ave au să meargă la Al ba Iu lia. După mai mul te 
pe ri peţii  de le gaţia  din Pe sac ajun ge la Al ba Iu lia în se a ra zi lei de 30 nov. 1918. La 
reîntoarcere, sârbii au are stat pe pre o tul şi învăţătorul co mu nei, i-au tri mis la Bel grad 
un de stau până la 30 ia nu a rie 1919. În ca zar ma Re gi men tu lui 18, un de erau deţinuţii 
din Ba nat, se mai aflau şi alţi preoţi, învăţători, stu denţi români bănăţeni. In ter naţi 
câte 20-30 erau îngrămădiţi într-o cameră strâmtă, fără ae ri si re, fără foc şi plină 
de pa ra ziţi.

[Превод:] На ци о нал на гар да де ло ва ла је до 6. де цем бра 1918, ка да су 
се ло оку пи ра ле срп ске тру пе. Ср би ко ји су оку пи ра ли Ба нат на сто ја ли су 
свим сред стви ма да спре че де ле га ци је ко је је тре ба ло да оду у Ал ба Ју ли ју. 
По сле не ко ли ко пе ри пе ти ја де ле га ци ја из Пе ска сти же у Ал ба Ју ли ју 30. 
но вем бра 1918. Ср би су при ли ком њи хо вог по врат ка ухап си ли ме сног све-
ште ни ка и ме сног учи те ља, по сла ли их у Бе о град, где су оста ли до 30. ја ну а ра 
1919. У ка сар ни 18. пу ка, где су др жа ни за то че ни ци из Бана та, би ло је и дру-
гих све ште ни ка, учи те ља и ру мун ских ба нат ских сту де на та. За то че ни ци су 
би ли стр па ни по 20–30 у јед ној те сној про сто ри ји, без про ве тра ва ња, без 
гре ја ња, а пу ној па ра зи та.

III/503–506, Pe tr o man (Пе тро ман)
Îndată după re tra ge rea ar ma tei ger ma ne, ca re stârnea ad mi raţie  prin di sci pli na 

ei, co mu na a fost ocupată de ar ma ta sârbească. Pur ta rea sârbilor a îngrijorat mult 
po pu laţia . Se iau ce le mai aspre măsuri faţă de co mu ne le româneşti pen tru a înăbuşi 
en tu zi a smul şi sen ti men tul naţio nal. Dra pe le le naţio na le con fecţio na te în grabă, 
în tim pul prăbuşirii im pe ri u lui tre bu ie ascun se şi ori ce mişca re românească 
pedepsită. La părăsirea co mu nei iau cu ei apro a pe întreg sto cul de ce re a le, vi te şi 
fu ra je.
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[Превод:] Од мах на кон по вла че ња не мач ке вој ске, ко ја је сво јом ди сци-
пли ном иза зва ла ди вље ње ме шта на, се ло је оку пи ра ла срп ска вој ска. По на-
ша ње Ср ба мно го је за бри ња ва ло ста нов ни штво. Нај же шће ме ре пред у зе те 
су про тив ру мун ских оп шти на, ка ко би се угу ши ли на ци о нал но осе ћа ње и 
ен ту зи ја зам. На ци о нал не за ста ве, на пра вље не на бр зи ну то ком рас па да Ће са-
ре ви не, мо ра ле су би ти са кри ве не и сва ки ру мун ски по крет био је ка жња ван. 
При ли ком на пу шта ња ме ста узе ли су са со бом ско ро це лу за ли ху жи та ри ца, 
сто ку и сточ ну хра ну.

III/509–511, Pişchia (Пи шки ја)
Ocu paţiu nea sârbească a ţinut din nov. 1918 până în iu lie 1919. Sârbii au 

de va stat pădurea sta tu lui, au dis trus vânatul ca re era al sta tu lui, împuşcând fără 
cruţare fa za ni şi ca pre. La ple ca re au lu at de la lo cu i to ri 75 vi te cor nu te, fără a da 
vreo despăgubire.

[Превод:] Срп ска оку па ци ја тра ја ла је од но вем бра 1918. до ју ла 1919. 
Ср би су ра зо ри ли др жав ну шу му, уни шти ли ди вљач ко ја је би ла др жав но 
до бро, стре ља ју ћи без по ште де фа за не и ко зе. На по ла ску узе ли су од ме шта-
на 75 го ве да, не дав ши ни ка кво обе ште ће ње.

III/514–516, Pu sti niş (Пу сти ниш)
Sârbii au rămas în Pu sti niş până în lu na fe bru a rie 1924. Încă în pri me le lu ni 

ale ocu paţiei  au rec hi ziţio nat 80 va ci, 50 cai, 40 căruţe, ha mu ri etc. Au im po zi tat 
fără milă pe lo cu i to ri, luând câte 1000 di na ri de fi e ca re jug her pământ.

[Превод:] Ср би су оста ли у Пу сти ни шу до фе бру а ра 1924. Још у пр вим 
ме се ци ма оку па ци је од у зе ли су од ме шта на 80 кра ва, 50 ко ња, 40 ко ла, ха-
мо ва итд. Не ми ло срд но су опо ре зи ва ли ста нов ни ке, узи ма ју ћи чак по 1000 
ди на ра за сва ко ју тро зе мљи шта.

III/521, Răuţi (Ра у ци)
La re tra ge rea ar ma tei sârbe din comună, în lu na iu nie 1919, au fost rec hi-

ziţio na te 50 vi te cor nu te şi mai mul te măji me tri ce grău.
[Превод:] При ли ком по вла че ња срп ске вој ске из ме ста у ју ну 1919. оду-

зе то је 50 го ве да и ве ћа ко ли чи на пше ни це.

III/522–526, Re caş (Ре каш)
În de cem brie 1918 sârbii ocupă Re caşul , stând în comună până în iu lie 1919. 

S-au pur tat to le rant şi paşnic.
[Превод:] У де цем бру 1918. Ср би за по се да ју Ре каш, где оста ју до ју ла 

1919. По на ша ли су се ми ро љу би во и то ле рант но.

III/527–532, Re me tea Ma re (Ве ли ка Ре ме та)
Încercările de a înjgheba o gardă naţională românească s-au lo vit de ocu paţia 

sârbească. Sârbii au in tro nat în comună o te ro a re sălbatecă. Aşează de pri mar pe 
sârbul mag hi a ri zat Csan dri, ca re îşi ia vec hiul nu me de Pe tro vi ci. Ar ma ta sârbă stă la 
dis po ziţia pro pri e ta ru lui Be la Ka niz say, ca re învinovăţeşte pe români că i-au fu rat 
sfec le le. Mulţi români sunt bătuţi şi închişi de către sârbi în lo ca lul Primăriei. Pre o tul 
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şi învăţătorul părăsesc co mu na, fi ind ame ninţaţi cu de por ta rea în Al ba nia. Stau 
ascunşi la Lu goj până la ve ni rea ar ma tei române. La ple ca re sârbii rec hi ziţionează 
mai mul te vi te şi unel te agri co le, ce ea ce pro du ce o şi mai profundă ne mulţumi re 
la po por. Re acţiu nea se manifestă în hu i du i rea ar ma tei ca re se retrăgea şi într-o 
strajnică bătaie aplicată sârbului Bog hi ci, ca re ser vi se de in for ma tor ar ma tei sârbeşti.

[Превод:] По ку ша ји осни ва ња ру мун ске на ци о нал не гар де спре че ни су 
срп ском оку па ци јом. Ср би су у се лу ус по ста ви ли ди вљи те рор. За кне за су 
по ста ви ли по ма ђа ре ног Ср би на Чан дри ја, ко ји је узео сво је ста ро име Пе-
тро вић. Срп ска вој ска је би ла на рас по ла га њу ма ђар ског вла сни ка Бе ле Ка-
њи жа ја, ко ји је оп ту жи вао Ру му не да су му укра ли ре пу. Мно ге Ру му не Ср би 
су пре ту кли и за тва ра ли их у оп штин ској згра ди. Све ште ник и учи тељ на-
пу сти ли су се ло, јер им се пре ти ло де пор та ци јом у Ал ба ни ју. Кри ли су се у 
Лу го жу до до ла ска ру мун ске вој ске. При ли ком по вла че ња, Ср би су од у зе ли 
ви ше го ве да и по љо при вред ног ала та, и ти ме про у зро ко ва ли још ду бље не-
за до вољ ство ме шта на. Ре ак ци ја се ис по љи ла изви жда њем вој ске у тре нут ку 
по вла че ња, а Ср бин Бо гић, ко ји је слу жио као до у шник срп ских вла сти, ужа-
сно је пре ту чен.

III/538–540, Sa coşul  Ma re (Ве ли ки Са кош)
Ocu paţiu nea sârbească a lăsat în comună o tristă amin ti re, prin brutalităţile 

şi bătăile apli ca te oa me ni lor ne vi no vaţi.
[Превод:] Срп ска оку па ци ја оста ви ла је у оп шти ни ту жну успо ме ну, 

због бру тал но сти и ба ти на ња не ви них гра ђа на.

III/541–544, Sa coşul  Tur cesc (Тур ски Са кош)
Gar da naţională funcţionează până la in tra rea în comună a ar ma tei sârbe. 

După in tra rea tru pe lor sârbe în comună, aren daşul sârb Ra ni sa vlo vi ci, fost ofiţer, 
se angajează în ar ma ta sârbă. Prin te ro a re, având în spa te forţa armată, în curs de 
3 zi le încasează de la po pu laţie  500.000 co ro a ne drept despăgubire pen tru devas-
tările făcute. După ce le mai exa ge ra te cal cu le, întreaga pagubă avută n-a tre cut 
su ma de 50.000 co ro a ne. Ra ni sa vlo vi ci avea lo zin ca: „Рlătiţi ori vă scot oc hii!”.

[Превод:] На ци о нал на гар да је де ло ва ла све до ула ска срп ске вој ске у 
ме сто. На кон ула ска срп ских је ди ни ца, срп ски за куп ник Ра ни са вље вић, не-
ка да шњи офи цир, сту па у ре до ве срп ске вој ске. Пу тем те ро ра и има ју ћи као 
за ле ђи ну вој ну сна гу, у то ку три да на уби ре од ста нов ни ка 500.000 кру на, 
као обе ште ће ње за пре тр пље на ра за ра ња. Пре ма пре те ра ним про це на ма, 
це ло куп на ште та ни је пре шла из нос од 50.000 кру на. Ра ни са вље вић је та да 
го во рио: „Пла ти те или ћу вам очи из ва ди ти!“

III/545–547, Sa ra va le (Са ра во ла)
Gar da menţine or di nea până la ve ni rea ar ma tei sârbe. In tra rea ar ma tei sârbe 

în comună a fost primită cu toată sim pa tia, căci ne erau aliaţi. Pur ta rea lor însă a 
adus o amarnică de cepţie . Mulţi bărbaţi sunt bătuţi, ba tjo co riţi şi de spo iaţi de 
bu nu ri. Învăţătorul şi doi stu denţi români sunt in ter naţi pe 4 lu ni la Bel grad pen tru 
că au ma ni fe stat pen tru România.
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[Превод:] Гар да је одр жа ва ла ред до до ла ска срп ске вој ске. Ула зак срп ске 
вој ске у оп шти ну при мљен је с ра до шћу, јер су нам би ли са ве зни ци. Али 
њи хо во по на ша ње до не ло је гор ко раз о ча ре ње. Мно ги му шкар ци су ба ти на ни, 
из ру ги ва ни и опљач ка ни. Учи тељ и два ру мун ска сту ден та ин тер ни ра ни су 
че ти ри ме се ца у Бе о град, јер су се из ја шња ва ли за Ру му ни ју.

IV/622–628, Satchi nez (Кнез)
Pri mul act al ar ma tei sârbe după ocu pa rea co mu nei e că bat până la sânge 

trei ţărani români, pen tru că îşi manifestaseră sim pa tia pen tru România. Tânărul 
Emi lian Chi ril este pălmuit în pu blic pen tru că avea la re ver tri co lo rul românesc. 
La re tra ge re, sârbii au lu at de la români apro a pe to a te vi te le. De la lo cu i to rii sârbi 
n-au lu at ni mic.

[Превод:] Пр ви чин срп ске вој ске по сле оку пи ра ња оп шти не био је то 
што су до кр ви пре ту кли тро ји цу ру мун ских се ља ка, јер су из ра жа ва ли 
сим па ти је за Ру му ни ју. Мла ди Еми ли јан Ки рил ша ма ран је јав но што је но-
сио на ре ве ру ру мун ску тро бој ку. При по вла че њу Ср би су од у зе ли Ру му ни ма 
ско ро сву сто ку. Од срп ског ста нов ни штва ни су ни шта узе ли.

III/548–550, Sânandrei (Са нан дреј)
În tim pul ocu paţiei  sârbe po pu laţia  a avut mult de su fe rit. Un plu to ni er sârb, 

ca re um bla tot tim pul be at, şi-a făcut me ri te din te ro ri za rea po pu laţie i. Între cei 
bătuţi a fost şi bătrânul învăţător român cu cei doi fii ai ace stu ia.

[Превод:] То ком срп ске оку па ци је ста нов ни штво је мно го пре тр пе ло. 
Је дан срп ски вод ник, ко ји је све вре ме био пи јан, те ро ри сао је ста нов ни штво. 
Ме ђу пре ту че ни ма био је и ста ри ру мун ски учи тељ, са дво ји цом сво јих си но ва.

III/553, Sânmartinu Mag hi ar (Ма ђар ски Се мар тон)
Sârbii când s-au re tras din comună, în va ra lui 1919, au lu at de la lo cu i to ri 

15 va ci şi 10 cai.
[Превод:] При по вла че њу из ме ста, у ле то 1919, Ср би су узе ли од жи те ља 

15 кра ва и 10 ко ња.

III/554–555, Sânmartinu Sârbesc (Срп ски Се мар тон)
Gardă naţională nu s-a înfiinţat, căci ime di at după prăbuşirea fron tu lui co mu na 

este ocupată de ar ma ta sârbească. Lo cu i to rii fi ind sârbi n-au avut de su fe rit din 
par tea ar ma tei de ocu paţie sârbeşti ni ci o neplăcere.

[Превод:] На ци о нал на гар да ни је осно ва на, јер је од мах на кон рас па да 
фрон та оп шти ну за по се ла срп ска вој ска. По што су ста нов ни ци би ли Ср би, 
срп ска оку па ци о на вој ска ни је им до не ла ни ка кву не при јат ност.

III/556–557, Sânmihaiul Ger man (Не мач ки Се ми јај)
La re tra ge rea ar ma tei sârbe, în va ra anu lui 1919, au rec hi ziţio nat 60 ca pe te 

de vi te cor nu te.
[Превод:] При по вла че њу, у ле то 1919, срп ска вој ска је узе ла 60 гр ла 

го ве да.
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III/571–572, Sânnicolaul Ger man (Не мач ки Се ми клуш)
Sârbii când s-au re tras din comună în lu na iu lie 1919 au lu at cu ei 100 bucăţi 

vi te ma ri.
[Превод:] Ју ла 1919. го ди не, ка да су се по ву кли из ме ста, Ср би су узе ли 

са со бом 100 гр ла го ве да.

III/562–570, Sânnicolaul Ma re (Ве ли ки Се ми клуш)
Cel de-al tre i lea de le gat al co mu nei la Al ba Iu lia este prins de către sârbi în 

ga ra din Ti mişoa ra şi si lit să se întoarcă acasă. În tim pul ocu paţiu nii sârbeşti, 
pre o tul român tre bu ie să se re fu gi e ze din comună, ame ninţat fi ind cu de por ta rea în 
Ser bia, pen tru că în biserică n-a po me nit pe re ge le Pe tar. Stă în co mu na Măderat 
până la ve ni rea ar ma tei române. Şi învăţătorul român se refugiază la Si biu, un de 
rămâne până la ieşirea sârbilor din comună. La 7 au gust 1919 sârbii evacuează 
co mu na.

[Превод:] Тре ћег оп штин ског де ле га та за Скуп шти ну у Ал ба Ју ли ји 
Ср би су ухва ти ли на же ле знич кој ста ни ци у Те ми шва ру и при си ли ли га да 
се вра ти ку ћи. То ком срп ске оку па ци је ру мун ски све ште ник мо рао је по бе ћи 
из ме ста, јер му се пре ти ло де пор та ци јом у Ср би ју, по што у цр кви ни је по ми-
њао кра ља Пе тра. Пре би вао је у ме сту Ма де ра ту све до до ла ска ру мун ске вој-
ске. И ру мун ски учи тељ је по бе гао у Си би ју, где је остао све док Ср би ни су 
на пу сти ли оп шти ну. Срп ска вој ска је 7. ав гу ста 1919. ева ку и са на из ме ста.

III/583–585, Scu lia (Ску ља)
Rec hi ziţii ma si ve în tim pul ocu paţiu nii sârbeşti s-au făcut la pro pri e ta rii 

Pre pe lic zay, Glo be jetky, Ku ba ni, Keltz.
[Превод:] То ком срп ске оку па ци је спро ве де не су ма сив не ре кви зи ци је 

код по сед ни ка: Пре пе ли ца ја, Гло бе јет ки ја, Ку ба ни ја и Кел ца.

III/589–593, Se ce a ni (Се чањ)
Co mu na a fost ocupată milităreşte de o com pa nie de ca va le rişti  sârbi. Per se cuţii 

pe ste per se cuţii, mai ales con tra gar dişti lor. Învăţătorul român şi preşedin te le 
Con si li u lui Naţio nal Român sunt duşi la co man da men tul sârb din Ti mişoa ra, fi ind 
are staţi, şi nu mai după mul te pe ri peţii  scapă, fu gind la Si biu.

[Превод:] Оп шти ну је вој но за по се ла срп ска ко њич ка че та. Про го ни и 
про го ни, по себ но над га р ди сти ма. Ру мун ски учи тељ и пред сед ник Ру мун-
ско га на ци о нал ног са ве та од ве зе ни су пред вој ну ко ман ду у Те ми швар, где 
су ухап ше ни и тек на кон мно го број них пе ри пе ти ја ус пе ли су да се спа су и 
по бег ну у Си би ју.

III/594–598, Se cu si giu (Се ку сић)
De le ga tul co mu nei ca re a lu at par te la adu na rea de la Al ba Iu lia, după 

întoarcere acasă, în con diţii le în ca re sârbii au încercat să-l in ter ne ze, ace sta fu ge 
în zo na franceză pe ste Mu reş. Se întoarce abia după re tra ge rea ar ma tei sârbe. 
Sârbii, o trupă de 100 sol daţi sub co man da unui căpitan, în tim pul cât au stat în 
comună au lăsat o tristă amin ti re. Per se cuţii le con tra românilor mai de vază se 
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du ce au fără ni ci o cruţare. Pre o tul român, sub pre tex tul că e con tra unei Sârbii 
Ma ri e ri di cat şi dus la Ti mişoa ra, un de stă închis 4 lu ni.

[Превод:] Оп штин ски де ле гат ко ји је уче ство вао на Скуп шти ни у Ал ба 
Ју ли ји, на кон по врат ка, при си љен је био да по бег не пре ко Мо ри ша, у фран-
цу ску зо ну, по што су Ср би на сто ја ли да га за тво ре. Вра тио се у ме сто тек 
на кон по вла че ња срп ских је ди ни ца. Ср би, тј. је ди ни ца од 100 вој ни ка, под 
ко ман дом ка пе та на, за вре ме сво га бо рав ка у ме сту оста ви ли су ту жну 
успо ме ну. Про го ни ис так ну тих Ру му на спро во ђе ни су без ика квих по ште-
да. Ру мун ски све ште ник, под из го во ром да се пр о ти вио Ве ли кој Ср би ји, 
ухап шен је и од ве зен у Те ми швар, где је остао у за то че ни штву че ти ри 
ме се ца.

IV/616–618, Sta mo ra Română (Ру мун ска Ста мо ра)
Întâmpinarea ar ma tei sârbe se fa ce de mulţimea po po ru lui la mar gi nea sa tu lui 

cu flo ri şi dra pe le al be. Bu cu ria însă în curând se transformă în du re re. Sârbii se 
arată tot atât de duşma ni ca şi un gu rii. Bătăi, rec hi ziţii, umi li ri, iar la re tra ge re 
iau 90 vi te cor nu te.

[Превод:] До чек срп ској вој сци при ре ди ло је мно штво љу ди на кра ју 
се ла са цве ћем и бе лим за ста ва ма. Али се ра дост уско ро пре тва ра у бол. 
Ср би се по ка зу ју као не при ја те љи, исто као и Ма ђа ри. Ба ти не, ре кви зи ци је, 
по ни же ња, а при ли ком по вла че ња узи ма ју 90 го ве да.

IV/635–637, Şag (Шаг)
Ocu paţia sârbă a ţinut până în iu lie 1919. Fi ind în clar că ţinu tul Ti mişoa rei 

nu va re ve ni Ser bi ei, fac de se per chi ziţii la frun taşii din comună căutând ar me şi 
dra pe le româneşti. Aflându-se că sârbii se vor re tra ge, ini mo sul co mer ci ant Ge or ge 
Iliuţă adu ce de la Lu goj ma te ri a lul ne ce sar pen tru con fecţio na rea unui dra pel 
românesc. Când sârbii se re trag dra pe lul e ar bo rat pe edi fi ciul primăriei de pe ca re 
dis pa re in scripţia  Koz seg ha za. În mo men tul plecării, sârbii în grabă au lu at cu ei 
60 de cai şi 100 vi te cor nu te.

[Превод:] Срп ска оку па ци ја тра ја ла је до ју ла 1919. Бу ду ћи на чи сто с тим 
да те ми швар ско под руч је не ће при па сти Ср би ји, спро во ди ли су мно го бр ој не 
пре тре се код ру мун ских пр ва ка у ме сту, тра же ћи оруж је и ру мун ске за ста ве. 
Ка да се са зна ло да ће се Ср би по ву ћи, хра бри тр го вац Ђор ђе Или ју ца до нео 
је из Лу го жа по треб ни ма те ри јал за из ра ду јед не ру мун ске за ста ве. Ка да су 
се Ср би по вла чи ли, за ста ва је ста вље на на оп штин ску згра ду, са ко је не ста је 
ма ђар ски нат пис „Közsegháza“. У тре нут ку од ла ска, у ве ли кој жур би, Ср би 
су узе ли 60 ко ња и 100 го ве да.

IV/631–632, Şano viţa (Ша но ви ца)
Sub ocu paţia sârbească pre o tul unit Tra ian Mi hai a fost mai mul te săptămâni 

deţinut la Ti mişoa ra pen tru că în biserică nu a po me nit pe re ge le Pe tar.
[Превод:] Под срп ском оку па ци јом уни јат ски све ште ник Тра јан Ми хај 

др жан је ви ше не де ља за то чен у Те ми шва ру што ни је по ми њао у цр кви кра ља 
Пе тра.



161

III/599–600, IV/601, Şemla cul Ma re (Ве ли ки Ше мљуг) 
Sub ocu paţia sârbească au fost in ter naţi la Bel grad pre o tul şi doi ţărani 

români frun taşi. La re tra ge re sârbii ridică din ca si e ria comunală 16.000 co ro a ne 
şi iau cu ei 70 vi te cor nu te. 

[Превод:] Под срп ском оку па ци јом ин тер ни ра ни су у Бе о град ру мун-
ски све ште ник и дво ји ца се ља ка ру мун ских пр ва ка. При ли ком по вла че ња, 
Ср би су узе ли 16.000 кру на из оп штин ске ка се и по ве ли 70 го ве да.

IV/640–643, Şipet (Ши пет)
La in tra rea sârbilor în comună, no ta rul un gur, simţin du-se  cu conştiinţa 

apăsată, fu ge. Sârbii când s-au re tras au dus din comună 150 vi te cor nu te, 50 pe-
rec hi cai şi 25 trăsuri.

[Превод:] При ула ску Ср ба у се ло, ма ђар ски бе ле жник је због гри же 
са ве сти по бе гао. При ли ком по вла че ња, Ср би су узе ли из ме ста 150 го ве да, 
50 па ри ко ња и 25 ко чи ја.

IV/644–647, Şiştarovăţ (Ши шта ро вац)
Ocu paţiu nea sârbească a lăsat în comună o amin ti re tristă. Mulţi lo cu i to ri, 

fără vină, po a te fiindcă erau români bu ni, au fost mal tra taţi. Sunt bătuţi mai mul-
ţi români din comună. La părăsirea co mu nei au dus ca ii, oi le şi vi te le de la o bună 
par te a po pu laţie i.

[Превод:] Срп ска оку па ци ја оста ви ла је у ме сту ту жну успо ме ну. Мно-
го број ни ста нов ни ци, без ика кве кри ви це, мо жда је ди но што су би ли до бри 
Ру му ни, би ли су зло ста вља ни. Ба ти на но је ви ше Ру му на из ме ста. При ли-
ком на пу шта ња ме ста Ср би су узе ли ко ње, ов це и го ве да од ве ћег де ла ста-
нов ни штва.

IV/648–650, Şoşdea (Шош деа)
Ocu paţia sârbă a lăsat multă du re re în su fle te le lo cu i to ri lor ba tjo co riţi şi 

de spo iaţi de avu tul lor.
[Превод:] Срп ска оку па ци ја оста ви ла је мно го бо ла у ду ша ма ме шта на, 

ко ји су осра мо ће ни и чи ја је имо ви на по ха ра на.

IV/633–634, Şuştra (Шу штра)
Pen tru adu na rea de la Al ba Iu lia a fost de le gat pre o tul G. Ci un ga, însă în ga ra 

din Ti mişoa ra e are stat de către sârbi. La 2 zi le după ce tre cu se adu na rea e eli be rat. 
Câteva zi le după eli be ra re o patrulă îl ridică şi-l con du ce la co man da men tul sârb 
din Ti mişoa ra. Ai ci rămâne până la sărbătorile Crăciunului 1918, când i se dă 
dru mul pen tru a ser vi cre din cioşilor. După sărbători, când e să-l are ste ze din nou 
nu-l mai află căci tre cu se în Ar deal la fraţii români.

[Превод:] За Скуп шти ну у Ал ба Ју ли ји иза бран је као де ле гат све ште ник 
Г. Чун га, али су га на же ле знич кој ста ни ци у Те ми шва ру Ср би ухап си ли. 
Пу штен је на кон два да на, ка да је Скуп шти на би ла про шла. Не ко ли ко да на 
на кон осло бо ђе ња, јед на па тро ла по но во хап си све ште ни ка и од во ди пред 
срп ску ко ман ду у Те ми швар. Ов де оста је све до бо жић них пра зни ка 1918, 
ка да је пу штен да би слу жио вер ни ци ма. На кон пра зни ка, ка да су по но во 



хте ли да га ухап се, ни су га ви ше про на шли, јер бе ше пре шао у Ер дељ код 
бра ће Ру му на.

IV/653, Te re mia Mică (Ма ла Те ре ми ја)
La re tra ge rea ar ma tei sârbe au lu at din comună 70 vi te cor nu te şi cai.
[Превод:] При ли ком по вла че ња срп ска вој ска је из ме ста узе ла 70 го ве да 

и ко ња.

IV/654–655, Teş (Теш)
În tim pul ocu paţiei  sârbeşti mulţi lo cu i to ri au lu at dru mul co dru lui.
[Превод:] То ком срп ске оку па ци је мно го број ни ме шта ни су се кри ли 

по шу ма ма.

IV/659–660, Tolvădia (Тол ва ди ја)
Pen tru adu na rea de la Al ba Iu lia a fost de le gat Dănilă Bosică, însă sârbii l-au 

are stat în mo men tul plecării şi nu l-au eli be rat decât după ce tre cu se adu na rea. La 
re tra ge re ar ma ta sârbă a lu at apro a pe întreaga turmă de vi te din comună.

[Превод:] Ру мун ског де ле га та за Скуп шти ну у Ал ба Ју ли ји Да ни ла Бо си-
ка Ср би су ухап си ли у тре нут ку по ла ска и осло бо ђен је тек на кон за вр шет ка 
Скуп шти не. При по вла че њу срп ска вој ска је узе ла из ме ста ско ро сва го ве да.

IV/661–662, Tom na tic (Том на тик)
Sârbii când au ţinut ocupată co mu na, au înconjurat-o cu sol daţi şi mi tra li e re, 

ţinând-o ast fel o zi. Ni me ni n-a avut vo ie să in tre sau să părăsească co mu na. Po liţia  
pen tru pa za de no ap te a lo cu i to ri lor a fost dezarmată şi apoi bătută, ca se le oa me ni lor 
răvăşite şi ce era mai de va lo a re au lu at. La ple ca re au dus 150 cai şi 120 va ci.

[Превод:] Ка да су оку пи ра ли ме сто, Ср би су га окру жи ли вој ни ци ма и 
ми тра ље зи ма, др же ћи га та ко цео дан. Ни ком ни је би ло до зво ље но да уђе 
или на пу сти ме сто. Ноћ на по ли циј ска стра жа ме шта на је уки ну та и за тим 
ба ти на на, ку ће жи те ља су ис пре ту ра не, и од у зе то је све што је би ло од ве ће 
вред но сти. При ли ком по вла че ња узе ли су 150 ко ња и 120 кра ва.

IV/663–664, Topolovăţu Ma re (Ве ли ки То по ло вац)
Ga r da naţională română a funcţio nat până la ve ni rea ar ma tei sârbe.
[Превод:] Ру мун ска на ци о нал на гар да де ло ва ла је до до ла ска срп ске вој ске.

IV/669–670, Ui var (Уј вар)
Co mu na tre ce la România abia în anul 1924, după rec ti fi ca rea gra niţei cu 

Ju go sla via.
[Превод:] Оп шти на је при по је на Ру му ни ји тек 1924. го ди не, на кон гра-

нич не ко рек ци је са Ју го сла ви јом.

IV/671–674, Uli uc (Уљук)
La re tra ge re sârbii au lu at de la lo cu i to ri 95 vi te cor nu te şi 40 cai.
[Превод:] При ли ком по вла че ња Ср би су узе ли од ме шта на 95 го ве да и 

40 ко ња.
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IV/675–677, Unip (Унип)
În tim pul ocu paţiei  sârbii la început s-au pur tat cin stit. Când însă au şti ut că 

Ba na tul nu le va re ve ni lor în întregime, au schim bat ati tu di nea faţă de po pu laţie . La 
or di nea zi lei erau bătăi, fur tu ri şi beţii. La re tra ge re au lu at cu ei 30 vi te cor nu te.

[Превод:] То ком оку па ци је, Ср би су се у по чет ку по на ша ли по ште но. 
Ме ђу тим, ка да су до зна ли да им Ба нат не ће у пот пу но сти при па сти, про ме-
ни ли су став пре ма ста нов ни штву. Сва ко днев но су би ли ба ти на ња, кра ђе и 
пи јан ке. При ли ком по вла че ња узе ли су 30 го ве да.

IV/678–679, Ur se ni (Ур сењ)
Sârbii ocupând co mu na si lesc pe lo cu i to ri să ac hi te întregul im po zit pen tru 

anul 1918-1919. La ple ca re au lu at întregul stoc de ba ni aflaţi în ca si e ria comunală 
şi apro xi ma tiv 100 vi te cor nu te.

[Превод:] На кон за у зи ма ња се ла Ср би при мо ра ва ју ме шта не да упла те 
по рез за це лу го ди ну 1918–1919. При по ла ску узе ли су сву за ли ху нов ца из 
оп штин ске ка се и око 100 го ве да.

IV/680–682, Ususău (Усу сау)
În tim pul ocu paţiei  sârbii n-au staţio nat în Ususău, ci din Li po va pa tru le le 

lor tre ce au din când în când şi prin comună. După re tra ge rea sârbilor, pa tru le le 
ar ma tei co lo ni a le fran ce ze au tre cut de mai mul te ori prin comună spre bu cu ria 
lo cu i to ri lor.

[Превод:] То ком вој не оку па ци је Ср би ни су бо ра ви ли у Усу сау, не го су 
из Ли по ве по вре ме но сла ли па тр о ле кроз ме сто. На кон по вла че ња Ср ба, па-
тр о ле фран цу ске ко ло ни јал не вој ске про шле су не ко ли ко пу та кроз се ло, на 
ра дост ме шта на.

IV/683–686, Utvin (Утвин)
Ni me ni n-a trădat sârbilor exi stenţa ar me lor ca re au fost cap tu ra te de la sol-

daţi ger ma ni. Ace stea au fost pre da te ul te ri or ar ma tei române. La re tra ge re sârbii 
au dus din comună 15 va ci şi un cal.

[Превод:] Ни ко ни је из дао Ср би ма да по сто ји оруж је за пле ње но од не-
мач ких вој ни ка. То је оруж је пре да то ка сни је ру мун ској ар ми ји. То ком по-
вла че ња, Ср би су узе ли из ме ста 15 кра ва и јед ног ко ња.

IV/692–693, Va r niţa (Вар ни ца) 
Sârbii în tim pul cât au ţinut ocu pat Ba na tul n-au fost ni ci odată în comună.
[Превод:] У пе ри о ду оку па ци је Ба на та, Ср би ни су ни ка да би ли у ме сту.

IV/694–697, Vin ga (Вин га)
La ple ca rea ar ma tei sârbe din comună, unii din tre sol daţi au vo it să ducă vi te le 

oa me ni lor. Aceştia au sărit asu pra lor cu co a se, se cu ri, to po a re, fu r ci, reuşind să-şi 
sal ve ze avu tul.

[Превод:] При ли ком по вла че ња из се ла, не ки од вој ни ка хте ли су да узму 
го ве да од ме шта на. Ста нов ни ци су ско чи ли на њих др же ћи у ру ка ма ко се, 
се ки ре, ви ле и та ко су ус пе ли да са чу ва ју имо ви ну.
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IV/701–703, Vi zma (Ви зма)
Sârbii în tim pul ocu paţiei  n-au stat în comună, ci nu mai au pa tru lat din când 

în când.
[Превод:] То ком оку па ци је, Ср би ни су бо ра ви ли у ме сту, не го су по вре-

ме но па тро ли ра ли.

IV/704–707, Vo i teg (Вој тењ) 
La adu na rea de la Al ba Iu lia ia par te învăţătorul Ale xan dru Țăran, ca re la 

întoarcere este su pus şica ne lor din pa r tea sârbilor ca ri vor să-l ducă în Ser bia. Scapă 
de are sta re fu gind în zo na românească, de un de se reîntoarce odată cu ar ma ta 
română. Sârbii la re tra ge re iau de la lo cu i to ri 100 cai, 60 va ci şi mai mul te obi ec te 
de va lo a re adu na te în pripă din ca se.

[Превод:] Учи тељ Алек сан дру Ца ран уче ство вао је на Скуп шти ни у 
Ал ба Ју ли ји, а при по врат ку Ср би су га по че ли го ни ти и хте ли су да га од-
ве ду у Ср би ју. Из бе гао је хап ше ње, пре бе гав ши у ру мун ску зо ну, ода кле се 
вра тио по до ла ску ру мун ске вој ске. При ли ком по вла че ња, Ср би су узе ли од 
ста нов ни ка 100 ко ња, 60 кра ва и ви ше вред них ства ри по ку пље них на бр зи ну 
из ку ћа.

IV/708–710, Vu co va (Ву ко ва)
Sârbii când s-au re tras din comună au dus 63 vi te cor nu te.
[Превод:] При ли ком по вла че ња, Ср би су узе ли из ме ста 63 го ве да.
Ни су при мље ни од го во ри из сле де ћих оп шти на:
IV/712, Al bi na (Ал би на); I/6–7, Al trin gen (Ал трин ген); I/44–45, Be re cuţa 

(Бе ре ку ца); I/50–52, Beregsău Mic (Не мет); I/55–56, Beşeno va Nouă (Но во Бе-
ше но во); I/57–59, Beşeno va Vec he (Ста ро Бе ше но во); I/60–61, Bi led (Би љед); 
I/73, Bo dr o gu Nou (Но ви Бо др ог); I/74–75, Bog da (Бог да); I/76–78, Brestovăţ 
(Бре сто вац); I/79, Breştea (Бре штеа); I/90–92, Bulgăruş (Бул га руш); I/93–94, 
Bu tin (Бу ћин); I/95–97, Bu zad (Бу зад); I/109–110, Ca ra ni (Ка рањ); I/115–116, 
Căpăt (Ка пат); I/117–119, Cărpiniş (Гр ћа нош); I/124–135, Ce nad (Ча над); I/136– 
137, Ce nei (Че неј); I/148–149, Char lot ten burg (Шар ло тен бург); I/156–157, 
Chec heş (Ке кеш); I/155, Che gle vi ci (Ке гле вић); I/193–194, Ci a voş (Гра ни ча ри); 
I/198, Co lo nia Bulgară (Те ле па); I/199, Co lo nia Mică (Ма ла Ко ло ни ја); II/209, 
Co mloşu Mic (Ма ли Комлoш); II/210, Co va ci (Ко вач); II/211–212, Cralovăţ 
(Кра ље вац); II/213–214, Cri vo ba ra (Кри во ба ра); II/223–226, Den ta (Ден та); 
II/236–237, Dor goş (Дор гош); II/241–243, Dragşina (Драг ши на); II/238–240, 
Drăgoeşti (Дра го је шти); II/249–250, Dumbrăviţa (Дум бра ви ца); II/251–254, 
Fel nac (Фен лак); II/281, Fra te lia (Фра те ли ја); II/282–283, Fre i dorf (Фрај дорф); 
II/301–302, Ge lu (Кет фељ); II/317–318, Ghi ro da (Ги ро да); I/319, Ghi ze la (Ги зе ла); 
II/320–322, Gi ar ma ta (Ђар ма та); II/323–324, Gi e ra (Ђир); II/330–332, Giulvăz 
(Ђул вес); II/335–336, Gra baţ (Гра бац); II/337–338, Her ne a co va (Хр ња ко во); 
II/351–352, Hi siaş (Хи си јаш); II/348–350, Ho doş (Хо дош); II/353, Hu ne do a ra 
Ti mişiană (Та ми шка Ху не до а ра); II/358–361, Ic lo da (Икло да); II/362–364, Ic tar-
-Bu dinţi (Ик тар); II/375–376, Ie cea Ma re (Ве ли ка Је ча); II/377–378, Ie cea Mică 
(Ма ла Је ча); II/379, Io nel (Јо ха нис фелд); II/380, Iosifalău (Јо си фа лау); II/387–389, 
Ja mul Ma re (Ве ли ки Жам); III/403–404, Le na u he im (Ле на у хајм); III/405–406, 
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Li e bling (Ли блинг); III/407–409, Lo vrin (Ло врин); III/410–412, Lu ca reţ (Лу ка-
ре вац); III/413–414, Lun ga (Лун га); III/420–421, Ma i lat (Мај лат); III/428–429, 
Maşloc (Ма шлок); III/422–427, Mănăstirea (Ма на стир); III/434–435, Mo ra viţa 
(Мо ра ви ца); III/433, Moşniţa Nouă (Но ва Мо шни ца); III/438–440, Mu nar (Му-
на ра); III/446–447, Nadăş (На даш); III/451, Ne u dorf (Ној дорф); III/452, Niţchi-
dorf (Ниц ки дорф); III/456, Of se niţa (Ов се ни ца); III/457–463, Oha ba For ga ci 
(Оха ба Фо р гач); III/464–466, Omor (Омор); III/467, Omo rul Mic (Ма ли Омор); 
III/471–472, Orţişoa ra (Ор ци шо а ра); III/474, Otveşti (Отвешт); III/478–479, Pa-
nio va (Па њо ва); III/487–488, Pătârş (Па тарш); III/489–490, Pe ciul Nou (Ул беч); 
III/495–497, Pe ri am (Пер ја мош); III/507–508, Pe tro va se lo (Пе тро во Се ло); 
III/512–513, Por de a nu (Пор де а ну); III/517–520, Ra co viţa (Ра ко ви ца); III/533, 
Re me tea Mică (Ма ла Ре ме та); III/534–535, Rud na (Руд на); IV/629–630, Sa tu 
Ma re (Наћ ва ла); III/536–537, Săcălaz (Са ка лаз); IV/711, Sălciua Nouă (Но ва 
Сал чи уа); III/551–552, Sângeorge (Шен ђу рац); III/558–561, Sânmihaiul Român 
(Ру мун ски Се ми хај); III/577–578, Sânpetru Ge r man (Не мач ки Сем пе тар); 
III/573–574, Sânpetru Ma re (Ве ли ки Сем пе тар); III/575, Sânpetru Mic (Ма ли 
Сем пе тар); III/576, Sânpetru Nou (Но ви Сем пе тар); III/579–582, Sârbova (Ср бо ва); 
III/586–588, Se caş (Се каш); IV/604–607, Si la giu (Си ла ђу); IV/608–609, Si ner sig 
(Си нер сиг); IV/610–611, Sin tar (Син тар); IV/612–613, So ca (Со ка); IV/614–615, 
Sta mo ra Germană (Не мач ка Ста мо ра); IV/619–621, Stan ci o va (Стан че во); 
IV/638–639, Şan dra (Шан дра); IV/602–603, Şemla cul Mic (Ма ли Ше мљуг); 
IV/651–652, Te re mia Ma re (Ве ли ка Те ре ми ја); IV/656–658, To a ger (То а ђер); 
IV/665, Topolovăţul Mic (Ма ли То по ло вац); IV/666–667, To r mac (То р мак); IV/668, 
Ui he iu (Уј хеј); IV/687–689, Val ca ni (Вал кањ); IV/690–691, Va riaş (Вар јаш); 
IV/698–700, Vi zej dia (Ви зе жди ја).

AR MA TA RE GA TU LUI SE R BIA ÎN CO MU NE LE RU RA LE ALE  
JU DEŢULUI TI MIŞ-TO RON TAL DIN PA R TEA ROMÂNEASCĂ  

A BA NA TU LUI ÎN ANII 1918-1919 
Da te din Fon dul mu zeal isto ric „Ni co lae Ilieşiu”

Zo ran Mar kov

Re zu mat

La sfârșitul Războiului mon dial 1914–1918 si tuația  po li ti co-administrativă a Ba na-
tu lui ca re gi u ne era de o se bit de com plexă, având în ve de re că atât Ser bia cât și România 
își ex pri mau întâietatea în pri vinţa ace stui te ri to riu fost au stro-un gar. În plus, mag hi a rii 
și ger ma nii din re gi u ne, într-un număr con si de ra bil, si-au ex pri mat opțiu nea de a rămâne 
în sta tul mag hi ar nou fo r mat sau de a proc la ma o republică bănățeană independentă. 
În acest con text ge ne ral, după Con venția Militară de la Bel grad din 13 no i em brie 1918, 
ar ma ta Re ga tu lui Se r bi ei, în ca li ta te de învingătoare în Ma re le Război și de reprezentantă 
a An tan tei, a ocu pat Ba na tul. Si tuația  din tim pul pro vi zo ra tu lui din pa r tea românească a 
Ba na tu lui, în spe cial în zo na rurală, când în te ri to riu se afla ar ma ta Se r bi ei, este încă 
su mar cercetată și puțin cunoscută în isto ri o gra fie. Mu zeul Națio nal al Ba na tu lui din 
Ti mișoa ra posedă în co lecții le sa le un iz vor do cu men tar ca re ne oferă o ima gi ne a ace lor 
vre mu ri, în speță a pe ri o a dei 1918–1919. În anul 1934 a fost întreprinsă o cer ce ta re pe 
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ba za unor che sti o na re; răspunsurile sunt di fe ri te, su bi ec ti ve și, cu si gu ranță, apro xi ma ti ve, 
da te în prin ci pal pe ba za amin ti ri lor și a is to ri si ri lor la două de ce nii după eve ni men te. 
To tuși, ele reprezintă o ima gi ne a si tuație i din 1918–1919, a ce lo ra ca re le-au ce rut, cât și 
a ce lo ra ca re le-au întocmit. În luc ra re che sti o na re le sunt re da te în ori gi nal și în tra du ce re 
în lim ba sârbă.

THE ARMY OF THE KING DOM OF SER BIA IN THE RU RAL ARE AS OF 
 THE TI MIŞ-TO RON TAL CO UNTY IN THE RO MA NIAN PA RT OF BA NAT  

BET WE EN 1918-1919 
Da ta from the Hi sto ri cal Mu se um Fund „Ni co lae Ilieşiu”

Zo ran Mar kov

Sum mary

At the end of the World War 1914–1918 the po li ti cal and the ad mi ni stra ti ve si tu a tion 
of Ba nat as a re gion was ex tre mely com plex, con si de ring that both Ser bia and Ro ma nia 
ma ni fe sted the ir cla im in ta king over this for mer Au stro-Hun ga rian ter ri tory. On top of 
that, the Hun ga ri ans and Ger mans in the re gion, not in sig ni fi cant by num bers, ha ve ex-
pres sed the ir wish to re main in the newly for med Hun ga rian sta te or ha ve op ted for the 
proc la ma tion of the in de pen dent Ba nat Re pu blic. In this ge ne ral con text, af ter the Mi li-
tary Con ven tion that to ok pla ce on No vem ber 13th, 1918 in Bel gra de, the army of the 
King dom of Ser bia, as a win ner of the Gre at War and a re pre sen ta ti ve of the En ten te Po wers 
oc cu pied Ba nat. The si tu a tion du ring the pro vi so ri um in the Ro ma nian pa rt of Ba nat, 
espe ci ally in the ru ral are as, when the Ser bian army was pre sent in the ter ri tory, has not 
been tho ro ughly stu died so far and is the re fo re not very well known in the cur rent hi sto-
ri o graphy. The Na ti o nal Ba nat Mu se um owns in its col lec ti ons a cer tain do cu men tary 
so u r ce which pro vi des a re la ti ve ima ge of tho se ti mes, na mely the years 1918–1919. In 
1934 a cer tain re se arch was un der ta ken, ba sed on qu e sti on na i res. The ob ta i ned re sults 
are va ri o us, su bjec ti ve and, for su re, mostly ap pro xi ma te, gi ven ba sed on me mo ri es and 
sto ri es af ter two de ca des from tho se events. Even so, they of fer a cer tain ima ge on the 
si tu a tion bet we en 1918–1919, as well as on tho se who ha ve asked for the qu e sti on na i re 
and tho se who ha ve writ ten it. In the ar tic le the qu e sti on na i re is re pro du ced in the ori gi nal 
and al so tran sla ted in Ser bian.
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Д е ј а н  Ј а к ш и ћ

АУ ТО БИ О ГРА ФИ ЈА ЕПИ СКО ПА БУ ДИМ СКОГ  
ЈУ СТИ НА (ЈО ВА НО ВИ ЋА)

СА ЖЕ ТАК: Епи скоп Ју стин (Јо ва но вић) био је зна чај на на род на и цр кве на 
лич ност два де се тих и три де се тих го ди на XIX ве ка. Пре ра на смрт спре чи ла га је 
у оба вља њу епи скоп ске ду жно сти и слу жбе срп ском на ро ду. Јед на књи га у фон ду 
Те ми швар ска епар хи ја Ар хи ва Вој во ди не, ко ја је при па да ла ма на сти ру Без ди ну, 
са др жи сво је руч не игу ма но ве упи се. Због не пот пу них и не до вољ них по да та ка у 
ли те ра ту ри ов де се у це ло сти пре но си та мо про на ђе на сво је руч на ау то би о гра фи-
ја Ју сти на (Јо ва но ви ћа), са не ко ли ко но вих чи ње ни ца. Да ју се ко мен та ри, до пу не 
и за па жа ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ју стин (Јо ва но вић), ми тро по лит Сте фан (Стра ти ми ро вић), 
Бу дим ска епар хи ја, Без дин.

Ју стин (мир ско име Јо ван Јо ва но вић) био је срп ски све ште ник, бо го слов-
ски про фе сор, кон зи сто ри јал ни зва нич ник, на стој ник ма на сти ра Гр ге те га и 
Без ди на и бу дим ски епи скоп. Отац му је био Ан то ни је Јо ва но вић имућ ни 
оси јеч ки тр го вац, што му је омо гу ћи ло да стек не до бро обра зо ва ње. За мо на-
шен је у ма на сти ру Гр ге те гу 1819. го ди не а по том је про шао кроз све мо на-
шке чи но ве (на пре до ва ње у цр кве ној хи ја рар хи ји вид. ни же). Био је про фе сор 
бо го сло ви је и кон зи сто ри јал ни бе ле жник у Кар ло вач кој ар хи ди је це зи. Ју стин 
(Јо ва но вић) је 1829. го ди не пр во по стао ар хи ман дрит ма на сти ра Гр ге те га а 
убр зо за тим Без ди на. Ве ро ват но је та да осло бо ђен ду жно сти про фе со ра Кар-
ло вач ке бо го сло ви је. И по ред то га, пре ма ње го вим ру ко пи си ма др жа на су 
пре да ва ња из дог ма ти ке и мо рал ног бо го сло вља на Кар ло вач кој и дру гим 
срп ским бо го сло ви ја ма. Епи скоп бу дим ски по стао је 19. ав гу ста 1834. го ди-
не, али је на том по ло жа ју крат ко остао – умро је већ 25. но вем бра исте го-
ди не (по ју ли јан ском ка лен да ру). Пре ма ре чи ма ње го вог си нов ца, по ги нуо 
је у уде су. Са хра њен је у ка те драл ној цр кви у Бу ди му ко ја је оште ће на при ли-
ком бом бар до ва ња Бу дим пе ште 1944. го ди не а по том је до те ме ља сру ше на. 
Бу дим ски епи скоп Ге ор ги је (Зуб ко вић) пре нео је ње го ве по смрт не остат ке 
у Сен тан дре ју и са хра нио их у По жа ре вач кој цр кви. Том при ли ком је пре-
не та и ори ги нал на над гроб на пло ча.1

1 Са ва Ву ко вић, Срп ски је рар си од де ве тог до два де се тог ве ка, Бе о град, Подгорица, Кра-
гу јевац 1996, 264; Срп ски би о граф ски реч ник, IV, Но ви Сад 2009, 531 (С. Бо жић); Ен ци кло пе ди ја 
Но вог Са да, св. 10, Но ви Сад 1998, 80–81.
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Ју стин (Јо ва но вић) је био зна чај на на род на и цр кве на лич ност два де се-
тих и три де се тих го ди на XIX ве ка. Пре ра на смрт спре чи ла га је у оба вља њу 
епи скоп ске ду жно сти и да ље слу жбе на род ним ин те ре си ма. На ве де ни оп шти 
по да ци, уз са чу ва но не ко ли ко раз ба ца них цр ти ца из ње го ве де лат но сти, 
углав ном је све што се пам ти с њим у ве зи. Због не пот пу них и не до вољ них 
по да та ка у ли те ра ту ри, овом при ли ком пре но си мо про на ђе ну ау то би о гра-
фи ју ко ју је он сво је руч но на пи сао. Исто вре ме но ће мо под се ти ти на ову 
исто риј ску лич ност, и за слу жно ме сто ко је јој при па да.

*
На кра ју фон да Те ми швар ска епар хи ја Ар хи ва Вој во ди не, ме ђу ра зно-

род ним књи га ма ко је се од но се на цр кве ну упра ву, ма на стир ска, при ви ле-
ги јал на и дру га пи та ња, на ла зи се јед на ста ра књи га твр дог по ве за (бр. 325), 
са ста вље на од ви ше гру па на кнад но спо је них па пи ра.2 Са сто ји се од 531 
углав ном пра зних не ис пи са них стра ни ца. Из гле да да је пред ви ђе на за књи-
гу при ло га за да ва ње по ме на за жи ве и мр тве (стр. 230–290), (1729–1742) – те 
стра ни це су укра ше не лу ко ви ма у бо ји. Спо мен кти то ра пр вих ма на сти ра 
Без ди на бра ће По по вић Те ке ли ја (11) до но си спи сак име на (1727). Ма ли упи си 
(1740–1741) су на по чет ку и кра ју књи ге (1, 528–529, 532), као и за пис (1737) 
о мо на ху Пај се ју (521). Без дин ски ар хи ман дрит Ди о ни си је (Жи во и но вић) је 
сво је руч но ис пу нио бар три стра ни це (5–7), а на ру бо ви ма об ре зи ва них ли-
сто ва ви дљи ви су тра го ви слич ног ру ко пи са. Ње гов текст се са сто ји од че ти-
ри сег мен та на пи са них раз ли чи тих го ди на: крат ка бе ле шка о ин вен та ри са њу 
и ду гу ма на сти ра при ње го вом по ста вље њу за игу ма на (6. мај 1751), по пис 
бра ти је, ау то би о гра фи ја, бе ле шка о на бав ци и из гле ду ар хи ман дрит ског шта-
па (18. сеп тем бар 1754). На јед ној стра ни ци, по ле ђи ни сле де ћег тек ста (8), ар хи-
ман дрит Исак (До шен)3 осврнуо се на Жи во и но ви ће ву на вод ну скло ност 
пре ма уни ји (1. ју ни 1895). При кра ју је и ау то би о гра фи ја епи ско па Ју сти на 
(Јо ва но ви ћа) (523–526).

Сле ди не знат но из ме њен и скра ћен пре пис тек ста мо дер ном ор то гра-
фи јом и са вре ме ним је зи ком, са про прат ним ко мен та ри ма. Име на осо ба су 
ис так ну та, а да ту ми су оста ли по ста ром, ју ли јан ском ка лен да ру. На кра ју 
су да ти на ши ко мен та ри и за па жа ња.

*
Зна ња ра ди, по при ме ру бив ших пре ме не оби те љи ове не ких ар хи ман-

дри та, хте дох на зна чи ти да сам се ја Ју стин Јо ва но вић ро дио у сло бод ном 
и кра љев ском гра ду Осје ку у слав ној Ви ро ви тич кој жу па ни ји, од бла го че-
сти вих ро ди те ља Ан то ни ја и Ане.

По за вр шет ку ви со ких на у ка, бо ра вио сам не ко вре ме у до му оца мо је-
га, али рас па љен же љом да слу жим ол та ру Го спод њем, по са ве ту ње го вог 

2 Ар хив Вој во ди не, Но ви Сад, Ф. 4, Те ми швар ска епар хи ја, бр. 325; Mi lan Pe trov, Te miš var-
ska epar hi ja – Te miš var (1781–1939), Su mar ni in ven tar, No vi Sad 1991 (нео бја вље но, Ар хив Вој во-
ди не). Вид. и: Де јан Јак шић, „Фонд Те ми швар ске епар хи је у Ар хи ву Вој во ди не“, Те ми швар ски 
збор ник, бр. 7, Но ви Сад 2014, 217–223.

3 Ар хи ман дрит Исак (До шен) (1849–1928) као на сто ја тељ ма на сти ра Без ди на 1895–1919. 
го ди не ве о ма је до при нео еко ном ском на прет ку ма на сти ра: Срп ски би о граф ски реч ник, III, Но ви 
Сад 2007, 358 (О. М. Ра до са вље вић).



ви со ко пре о све штен ства го спо ди на ар хи е пи ско па и ми тро по ли та на ше га 
Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа од Кул пи на оста вих оте че ство мо је и при сту-
пих у фру шко гор ски све то ни ко ла јев ски ма на стир Гр ге тег 20. мар та 1819. 
го ди не, где сам од стра не ар хи ман дри та то га ма на сти ра Ан то ни ја гро фа 
Бран ко ви ћа био усрд но при мљен.

Те 1819. го ди не 25. ма ја, по крат ком вре ме ну ис ку ше ни штва, на дан Си-
ла ска Све то га Ду ха бих по стри жен од по ме ну тог ар хи ман дри та у мoнаха, 
и би ло ми је да то име у мо на штву Ју стин, пре то га сам се звао Јо ван.

Те го ди не 11. но вем бра, бла го сло вом ви ше по ме ну тог го спо ди на ар хи е пи-
ско па и ми тр о по ли та, ру ко по ло жен бих у по стри гу мо јем од стра не ви со ко-
пре о све ште ног го спо ди на епи ско па па крач ког Јо си фа од Пут ни ка за ђа ко на.

Го ди не 1820, 16. фе бру а ра по зван бих из ма на сти ра Гр ге те га у Кар лов-
це, где по ста вљен бих за кон зи сто ри јал ног но та ра.

Те го ди не 28. мар та на пра зник Пас хе про из ве ден бих од го спо ди на ар хи-
е пи ско па и ми тр о по ли та у ми тр о по лиј ској са бор ној цр кви у Кар лов ци ма у про-
то ђа ко на, а по том ме се ца но вем бра по ста вљен бих за учи те ља и по чех кли-
ри ци ма пре да ва ти бо го сло ви ју дог ма тич ну и мо рал ну и ту ма чи ти је ван ђе ља.

Го ди не 1821. 21. но вем бра на Во ве де ње пре све те Бо го ро ди це про из ве ден 
бих од стра не го спо ди на епи ско па па крач ког Јо си фа од Пут ни ка, у та ко зва-
ној Во ве дењ ској цр кви кар ло вач кој, за ар хи ђа ко на.

Го ди не 1824, 3. но вем бра ру ко по ло жен бих у ка пе ли Све тог Ге ор ги ја у 
са бор ној цр кви кар ло вач кој од стра не го спо ди на ар хи е пи ско па и ми тро по-
ли та у пре зви те ра и при сед ни ка кон зи сто ри јал ног. На ло же но ми је да са чи ним 
оп шир ну бо го сло ви ју дог мат ску и мо рал ну за по тре бе кли ри ка, са ко јим 
по слом сам се при ље жно ба вио до из бо ра за ар хи ман дри та.

Го ди не 1825, 29. ју на, у цр кви кар ло вач кој Све тих Пе тра и Па вла, зва-
ној До ња, од стра не го спо ди на ар хи е пи ско па и ми тр о по ли та про из ве ден бих 
у про то син ђе ла, и не ду го за тим оти дох с њим у По жун на Ди је ту, на ко јој 
је ца ри ца на ша Ка ро ли на би ла окру ње на за уга р ску кра љи цу.

По по тре би Цр кве по звао ме го спо дин ар хи е пи скоп и ми тро по лит да 
идем с њим у Беч где се ра ди ло на пи та њу по пу не упра жње них епар хи ја. 
Тај по сао је са успе хом оба вљен и ње го во ве ли чан ство је име но ва ло но ве 
епи ско пе на све упра жње не епар хи је.

По по све ће њу но вих епи ско па 1829. го ди не, 27. фе бру а ра, по за кључ ку 
и бла го сло ву ар хи е пи ско па, про из ве ден бих од стра не го спо ди на епи ско па 
та да шњег те ми швар ског Јо си фа од Пут ни ка у ар хи ман дри та гр ге теч ког.

Ка ко је за тра же но, пре ме штен бих од Ар хи ман дри је гр ге теч ке на Ар хи-
ман дри ју Без дин ску, и те 1829. го ди не, 22. ју ла, ре че ни епи скоп те ми швар ски, 
у при су ству мо га прет ход ни ка го спо ди на епи ско па арад ског Не сто ра Јо ва-
но ви ћа, уве ден бих у Ар хи ман дри ју Све то во ве дењ ског ма на сти ра Без ди на.

Го ди не 1830. оти дох са го спо ди ном ар хи е пи ско пом и ми тро по ли том и 
го спо ди ном епи ско пом те ми швар ским у По жун на Ди је ту, при ли ком ко је је 
ње го во цар ско-кра љев ско ви со чан ство кнез на след ник Фер ди нанд био окру-
њен за угар ског кра ља.

По пре ста вље њу го спо ди на епи ско па те ми швар ског Јо си фа од Пут ни ка, 
од овог при вре ме ног жи во та 4. но вем бра 1830. по ста вљен бих од го спо ди на 
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ар хи е пи ско па и ми тро по ли та за пред сед ни ка Кон зи сто ри је те ми швар ске у 
ко ји сам уве ден од го спо ди на епи ско па вр шач ког Мак си ма Ма ну ло ви ћа. 
Ту ду жност сам оба вљао до до ла ска име но ва ног епар хи је те ми швар ске ад-
ми ни стра то ра го спо ди на Сте фа на Стан ко ви ћа, епи ско па бу дим ског, све 
до 4. ма ја 1831. го ди не.

По што је го спо дин епи скоп бу дим ски, ка ко се упо ко јио епи скоп бач ки 
Ге де он Пе тро вић, са Бу дим ске био пре ме штен на Бач ку епар хи ју, бла го и зво-
ле ло је ње го во све слав но ве ли чан ство, им пе ра тор и краљ наш го спо дар Франц 
Пр ви, ко ји је из дах нуо 4. ју на 1834. го ди не, ви со ким ре ше њем ме не за епи ско-
па бу дим ског на и ме но ва ти, и 19. апри ла то га ле та у Кар лов ци ма, од го спо ди на 
ар хи е пи ско па и ми тро по ли та на ше га Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа, у са деј ству 
са пре о све ште ним Мак си мом Ма ну ило ви ћем, те ми швар ским, и Јо си фом 
Ра ја чи ћем, вр шач ким, уз при су ство Сте фа на Стан ко ви ћа, бач ког, Ге ор-
ги ја Хра ни сла ва, па крач ког епи ско па, при са бра њу мно го број ног на ро да, 
бра ће и ро ди тељ ке мо је, у чин епи ско па бу дим ског по све ћен бих, а 18. ок то-
бра оти дох на мо је од ре ди ште.

*
По угле ду на сво је прет ход ни ке на ме сту на сто ја те ља ма на сти ра Без-

ди на Ју стин (Јо ва но вић) је на сто јао да у ма на стир ску књи гу за бе ле жи сво ју 
скра ће ну би о гра фи ју. Она је ли ше на мно гих де та ља и ве за на је пре све га за 
на пре до ва ње у цр кве ној хи је рар хи ји. На пи са на је око 18. ок то бра 1834. го-
ди не у вре ме ње го во га ко нач ног пу то ва ња у Бу дим. Тре ба на гла си ти да су 
сви да ту ми да ти по ста ром, ју ли јан ском ка лен да ру и тре ба до да ти 11 да на 
(за XVI II век) или 12 (за XIX) да би се до би ли да ту ми по грeгоријанском 
ка лен да ру. Ову чи ње ни цу за не ма ри ли су пи сци на ве де них оп штих де ла, не 
на гла ша ва ју ћи по ко јем су ка лен да ру на ве де ни да ту ми. Ро ђен је 26. мар та / 
6. апи ла 1786, а умро 25. но вем бра / 7. де цем бра 1834. го ди не (на над гроб ној 
пло чи пи ше 26. но вем бар).

О ве ћем де лу свог жи во та, до мо на ше ња ка да је имао 33 го ди не, не ка зу-
је го то во ни ка кве по дат ке. Иза ус пут не ве сти да је за вр шио „ви ше“ на у ке 
си гур но се кри је озбиљ но шко ло ва ње. Оста ло је за бе ле же но да је ње гов отац 
био на ру чи лац Ра ји ће ве Исто ри је и фран цу ске гра ма ти ке. Кла сич но обра зо-
ва ње ко је је по се до вао омо гу ћи ло му је да у ка сни јем ра ду бу де ре цен зент 
књи га пи са них на ла тин ском је зи ку. То ком слу жбо ва ња у Кар лов ци ма ми-
тро по лит Сте фан (Стра ти ми ро вић) дао му је да пре гле да ру ко пис Бо го сло ви-
је мо рал не ста ро бе чеј ског па ро ха Ата на си ја Вла хо ви ћа, пи сан на ла тин ском 
је зи ку. Ју стин (Јо ва но вић) је под нео ми тро по ли ту сво је при мед бе али ру ко пис 
ни ка да ни је штам пан, јер је Вла хо вић био у су ко бу са над ре ђе ни ма. Осла-
ња ју ћи се на Ра ји ће ва де ла, са ста вио је не ке пред ме те за бо го сло ви ју.

О сво јој по ро ди ци, осим име на „бла го ча сти вих“ ро ди те ља, ни шта не 
ка зу је. Ипак, на спо ме ну тој над гроб ној пло чи укле сан је по ро дич ни пле-
мић ки грб.4 То нас је под ста кло да ис тра жи мо по ро дич ну про шлост, о ко јој 
се ни је го во ри ло. Јо ва но ви ћи/Јо а но ви ћи, по свој при ли ци по ре клом Цин ца ри, 

4 Ди ми три је Е. Сте фа но вић, „Епи та фи у срп ским цр ква ма и пор та ма у Сен тан дре ји“, Сен-
тан дреј ски збор ник 1, Бе о град 1987, 324.
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ро дом су из Бе ке ша и пре се ли ли су се у Оси јек у XVI II ве ку. Обо га ти ли су 
се тр гу ју ћи сто ком и ку пи ли су пле мић ку ти ту лу, за др жа ва ју ћи пре фикс од 
Бе ке ша. По ста ли су, из ме ђу оста лог, и вла сни ци Руд не у Ба на ту, ко ју су де-
ли ли са Ни ко ли ћи ма од Руд не. Ове пле мић ке по ро ди це би ле су ве за не срод-
ством и сла ви ле су Све тог Сте фа на. Кра јем XVI II ве ка у Оси је ку су жи ве ла 
ца ру ода на бра ћа Јо ван, Пе тар и Ан то ни је Јо а но вић од Бе ке ша. Ан то ни је, 
Ју сти нов отац, за жи во та је оба вљао ви ше јав них град ских функ ци ја и у 
за слу ге му се при пи су је до би ја ње ста ту са сло бод но га кра љев ског гра да 
1809. го ди не. Јо ван се за мо на шио, а бра ћа су му оста ли тр гов ци и зе мљо по-
сед ни ци. Кроз ви ше ге не ра ци ја Јо ва но ви ћи су би ли јав ни и кул тур ни рад-
ни ци и чу ва ри срп ске ба шти не.5

На над гр об ној пло чи по кој ни ка, ко ју су по ред мај ке Ане пот пи са ли брат 
Пе тар и се стра Со фи ја уда та Ко њо вић, сто ји да је Ју стин за бу дим ског ди је-
це за на по све ћен 18. ав гу ста, а да је пре ми нуо 26. но вем бра (?) 1834. го ди не. 

Он пак ис ти че да је са ми тро по ли том Сте фа ном (Стра ти ми ро ви ћем) 
ишао на све ча на за се да ња Др жав не скуп шти не Угар ске (Ди је те) у По жу ну, 
као и у Беч, ка да се тра жи ло по ста вље ње но вих вла ди ка. Оста вио је три 
сво ја пи сма, где је за бе ле жио ути ске из Бе ча. Очи глед но је да је био осо ба 
са ди пло мат ским ве шти на ма од на ро чи тог ми тро по ли то вог по ве ре ња. Мо-
же мо на слу ти ти да је Сте фан (Стра ти ми ро вић) пле ме ни ти од Кул пи на био 
и по ро дич ни при ја тељ ко ји је са ве то вао мла ди ћа да сту пи у цр кве ну слу-
жбу. Пле мић ко по ре кло би ло је ва жно за на пре до ва ње у Хаб збур шкој мо-
нар хи ји, па и у цр кви.

Слу чај но или на мер но, чо век ко ји га је при мио у ма на стир имао је исту 
жи вот ну суд би ну и по ло жа је. Ан то ни је (гроф Бран ко вић) је био про фе сор 
Бо го сло ви је у Кар лов ци ма, ар хи ђа кон ми тр о по ли та Сте фа на (Стра ти ми ро-
ви ћа), ар хи ман дрит и на стој ник ма на сти ра, ад ми ни стра тор епа р хиј ски, 
асе сор ми тро по лит ске Кон зи сто ри је. Ар хи ман дрит Ан то ни је иза бран је за 
па крач ког епи ско па, али ни је до че као чин по све ће ња, јер је умро убр зо на-
кон из бо ра, 1. ав гу ста 1824. го ди не.6
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AU TO BI O GRA FIA EPI SCO PU LUI BU DEI JU STIN (JO VA NO VIĆ)

De jan Jak šić

Re zu mat 

Ju stin (cu nu me le de mi rean Jo van Jo va no vić, 1786–1834) a fost un pre ot sârb, pro-
fe sor de te o lo gie, ofi cial al con si sto ri u lui, sta reț al mănăstirii Gr ge teg, apoi al mănăstirii 
Bez din, re spec tiv epi scop al Bu dei. A fost, de ase me nea, un no bil din tr-o fa mi lie de 
vază, un eru dit, au tor de tex te te o lo gi ce și persoană de încredere a mi tro po li tu lui Ste fan 
(Stra ti mi ro vić). Mo a r tea prematură l-a împiedicat să-și exer ci te da to ria de epi scop la 
scurt timp după ce a fost in sta lat, cât și a sluj bei în in te re sul națio nal. Unul din re gi stre le 
fon du lui Epi sco pia Ti mișoa rei din Ar hi ve le Vo i vo di nei ca re a aparținut mănăstirii Bez-
din conține scri sul pro priu al sta reților mănăstirii. Datorită da te lor in com ple te şi greşite 
în li te ra tu ra de spe ci a li ta te de până acum, în luc ra re este redată in te gral au to bi o gra fia 
găsită a lui Ju stin (Jo va no vić), alături de câteva de ta lii ine di te. Sunt de ase me nea da te 
co men ta rii, adăugiri și ob ser vații .

THE AU TO BI O GRAPHY OF THE BIS HOP OF BU DA JU STIN (JO VA NO VIĆ)

De jan Jak šić

Sum mary

Ju stin (born as Jo van Jo va no vić,1786–1834) was a Ser bian pri est, a the o logy pro-
fes sor, an of fi cial of the Con si stor, the ab bott of the Gr ge teg mo na stery, then Bez din 
mo na stery, and bis hop of Bu da. He was al so a no ble man from a re spec ta ble fa mily, an 
eru di te, aut hor of the o lo gi cal texts and a con fi dant of the me tro po li tan Ste fan (Stra ti mi-
ro vić). His pre ma tu re de ath stop ped him in his ac ti vity as a bis hop im me di a tely af ter his 
elec tion, and his furt her ser vi ce for na ti o nal in te rests. One re gi ster of the fund Di o ce se 
of Ti mişoa ra from the Voj vo di na Ar chi ve, which be lon ged to the Bez din mo na stery, con-
ta ins own han dwri tings of the mo na stery ab botts. Due to the in com ple te and in cor rect 
da ta in the spe ci fic li te ra tu re, the un co ve red au to bi o graphy of Ju stin (Jo va no vić)is  en ti-
rely re pro du ced in the pa per, along with a few newly di sco ve red facts. Com ments, an no-
ta ti ons and ob ser va ti ons are pro vi ded.
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Д е ј а н  П о п о в

СВЕ ШТЕН СТВО ЕПАР ХИ ЈЕ ТЕ МИ ШВАР СКЕ  
1797. ГО ДИ НЕ (3)

СА ЖЕ ТАК: У Ар хи ву Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у Срем ским 
Кар лов ци ма пре не ко ли ко го ди на је ис тра жен опис Епар хи је те ми швар ске из 
1797. го ди не. При лог под овим на сло вом је сте пре пис ста ти стич ких по да та ка 
мир ског све штен ства, за по чет у Те ми швар ском збор ни ку бр. 8 (2015) и на ста вљен 
у бр. 9 (2017). У овом тре ћем, по след њем на став ку об у хва ће ни су пр о то пре зви те-
ра ти Ли пов ски и Фа жет ски.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Епар хи ја те ми швар ска, све штен ство, ста ти сти ка, Ли пов-
ски пр о то пре зви те рат, Фа жет ски пр о то пре зви те рат.

Ме ђу ма ње по зна те и до са да нео бја вље не ста ти стич ке по дат ке Епар-
хи је те ми швар ске у XVI II ве ку свр ста ва се и Опи са ни је во сточ на го пра во-
слав на го не у нит ска го свја шчен ства к Епар хи ји те ми швар ској при на дље-
жа шча го. До ку мент је део обим не ко лек ци је ста ти сти стич ких по да та ка 
епар хи ја Кар ло вач ке ми тро по ли је за 1797. го ди ну, а чу ва се у ку ти ји 33/1797. 
Ми тро по лиј ско-па три јар шиј ског фон да „А“ у Ар хи ву СА НУ у Срем ским 
Кар лов ци ма1. 

Уз по сто је ће по пи се ма на сти ра, од но сно на се ља и ста нов ни штва Епар-
хи је те ми швар ске 1797. го ди не, „опи са ни је“ мир ског све штен ства упот пу-
њу је сли ку ове исто риј ске цр кве не обла сти са кра ја XVI II ве ка.

Пр ви део по ме ну тог по пи са об ја вљен је у Те ми швар ском збор ни ку бр. 82 
(за Те ми швар ски, Ча ко вски и Ча над ски пр о то пре зви те рат), уз ин фор ма ци је 
о вре ме ну на ста ја ња ста ти сти ке, це ло куп ној са др жи ни ста ти стич ке та бли це 
и опис са мо га до ку мен та.

Дру ги део по пи са об ја вљен је у Те ми швар ском збор ни ку бр. 9,3 за Ве-
ли ко беч ке реч ки, Пан че вач ки, Ха си ја шки, Же бељ ски и Ве ли ко ки кинд ски 
пр о то пре зви те рат.

1 Ар хив СА НУ у Срем ским Кар лов ци ма, Фонд Ми тро по лиј ско-па три јар шиј ски, К33/1797, 
904–1041.

2 Д. По пов, „Све штен ство Епар хи је те ми швар ске 1797. го ди не (1)“, Те ми швар ски збор ник 8, 
Но ви Сад 2015, 91–109.

3 Д. По пов, „Све штен ство Епар хи је те ми швар ске 1797. го ди не (2)“, Те ми швар ски збор ник 9, 
Но ви Сад 2017, 127–147.
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У овом ра ду об ја вљу је мо тре ћи, по след њи део по пи са, ко ји се од но си 
на Ли пов ски, од но сно Фа жет ски пр о то пре зви те рат.

Као и у прет ход ним де ло ви ма, за раз ли ку од ори ги на ла, од лу чи ли смо 
(ра ди пре глед но сти и уште де про сто ра) да у тран скрип ци ји об у хва ти мо 
са мо сле де ће ре ле вант не по дат ке, и то ре до сле дом та блич них ру бри ка ори-
ги на ла: пр о то пре зви те рат, ге о граф ска област (ад ми ни стра тив на је ди ни ца), 
па ро хи ја, име и пре зи ме све ште но слу жи те ља, чин и зва ње, да тум ру ко по-
ло же ња, име епи ско па ко ји је ру ко по ло жио, је зи ци ко ји ма се слу жи (срп. – 
срп ски, рум. – ру мун ски, нем. – не мач ки, мађ. – ма ђар ски, грч. – грч ки, тур. 
– тур ски), уз раст, брач но ста ње, број де це (м. – му шке, ж. – жен ске).

Уко ли ко у тран скрип ци ји не ки од по да та ка ни су на ве де ни, то зна чи да 
не по сто је у ори ги нал ном до ку мен ту. 

Нај ве ћи део ру ко по ло же ња све ште ни ка у по пи су из вр ши ли су је рар си 
ко ју су упра вља ли Епар хи јом те ми швар ском: Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак, 
1759–1774), Мој си је (Пут ник, 1774–1781), Со фро ни је (Ки ри ло вић, 1781–1786) 
и Пе тар (Пе тро вић, 1786–1800). Сем те ми швар ских епи ско па, не ке од све-
ште но слу жи те ља ко ји се по ја вљу ју у овој ста ти сти ци ру ко по ло жи ли су 
епи ско пи дру гих епар хи ја из он да шњег вре ме на. Њи хо ва ти ту ла и го ди не 
сто ло ва ња на ве де ни су у на по ме на ма ис под тек ста.4

На зи ви ме ста да ти су по ори ги на лу.

Ли пов ски пр о то пре зви те рат 
Та ми шка жу па ни ја

1. Ли по ва
Кон стан тин Шу боњ, про то пре зви тер; 10. 1. 1773, еп. Ви кен ти је (Јо ва-

но вић Ви дак); срп., рум.; 47 г.; удов.
То ма По по вић, па рох; 1. 1. 1766, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); срп., 

рум.; 59 г.; удо вац; де ца: 1 м.
Те о дор То маш, па рох; 1. 3. 1775, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); срп., 

рум.; 47 г.; оже њен; де ца: 1 ж.
Јо а ким Шер ба но вић, па рох; 9. 5. 1782, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); 

срп., рум.; 35 г.; оже њен; де ца: 1 м., 2 ж.
Си ме он Ге ор ги је вић, па рох; 30. 3. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум., грч.; 

27 г.; оже њен; де ца: 3 м., 1 ж.

2. Ке сенц
Де спот По по вић, па рох; 1. 9. 1772, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп., рум; 45 г.; оже њен; де ца: 3 ж.
Ни ко ла је Сто ја но вић, па рох; 22. 12. 1779, еп. Мој си је (Пут ник); срп., 

рум.; 42 г.; оже њен; де ца: 1 м., 3 ж.
Ми ха ил Ди но вић, па рох; 25. 6. 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., нем.; 33 г.; 

оже њен; де ца: 3 м., 4 ж.

4 По да ци о епи ско пи ма из: Сте ван Бу гар ски, Азбуч ни и хро но ло шки пре гле ди уз књи гу 
Са ва, епи скоп шу ма диј ски – Срп ски је рар си од де ве тог до два де се тог ве ка, Но ви Сад 2012.
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Хри сто фор По по вић, ђа кон; 12. 3. 1794, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., 
рум.; 22 г.; оже њен; де ца: 2 ж.

3. Але уш
Јо а ким Па вло вић, па рох; 7. 6. 1764, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп., рум.; 54 г.; оже њен; де ца: 1 м., 3 ж.
Јо сиф По по вић, па рох; 5. 8. 1778, еп. Мој си је (Пут ник); срп., рум.; 54 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 5 ж.
Те о дор По по вић, па рох; 1. 7. 1787, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 36 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 3 ж.

4. Фи шкут
Кон стан тин По по вић, па рох; 4. 1. 1764, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви-

дак); срп., рум.; 54 г.; удо вац; де ца: 1 м., 1 ж.
Мар ко По по вић, па рох; 2. 2. 1787, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., рум.; 33 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.

5. Фи рић хаз
Ла зар Авра мо вић, па рох; 21. 6. 1773, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп., рум.; 47 г.; оже њен; де ца: 2 м., 2 ж.
Са ва Ми шко вић, па рох; 13. 3. 1792, еп. Па вле (Ава ку мо вић)5; срп., 

рум.; 28 г.; оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.

6. Ма ли Сент Ми кле уш
Ар се ни је Жив ко вић, па рох; 1. 4. 1769, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп., рум.; 49 г.; удо вац.
Или ја Пе тро вић, па рох; 1. 3. 1793, еп. Па вле (Ава ку мо вић); срп., рум.; 

35 г.; оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.

7. Фи биш
Аврам Ни ко ла је вић, па рох; 12. 5. 1772, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви-

дак); срп., рум.; 54 г.; оже њен; де ца: 1 м., 2 ж.
Жи ван По по вић, па рох; 11. 6. 1780, еп. Мој си је (Пут ник); рум.; 45 г.; 

оже њен; де ца: 3 ж.
Те о дор По по вић, па рох; 8. 5. 1787, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); рум.; 42 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 4 ж.

8. Бу зат
Ге ор ги је Пе тро вић, па рох; 1. 7. 1778, еп. Мој си је (Пут ник); рум.; 52 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 2 ж.

9. Ду бо киј На дош
Жи ван Бран ко вић, па рох; 15. 4. 1779, еп. Мој си је (Пут ник); срп., рум.; 

35 г.; удо вац; де ца: 1 м., 3 ж.

5 Па вле (Ава ку мо вић), епи скоп арад ски (1786–1815).
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10. Хер ње ко ва
Алек сан дар Јо ва но вић, па рох; 27. 8. 1795, еп. Јо ван (Јо ва но вић)6; срп., 

рум.; 20 г.; оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.

11. Стан че во
Алек си је Кон да, па рох; 11. 5. 1772, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп., рум.; 46 г.; оже њен; де ца: 1 ж.
Јо сиф Кон да, ђа кон; 6. 5. 1794, еп. Јо сиф (Јо ва но вић Ша ка бен та)7; 

срп., рум.; 20 г.; оже њен; де ца: 1 ж.

12. Теш
Ни ко ла је Жив ко вић, па рох; 24. 6. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 28 г.; 

оже њен; де ца: 3 м., 2 ж.

13. Бре сто вац
Пе тар По по вић, па рох; 22. 6. 1793, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., рум.; 24 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 2 ж.

14. Хо дош
Ла зар Си ме о но вић, па рох; 3. 1. 1797, еп. Па вле (Ава ку мо вић); срп., 

рум.; 25 г.; оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.

15. Ку ве жда
Пе тар Га ври ло вић, па рох; 14. 6. 1773, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп., рум.; 41 г.; оже њен; де ца: 2 м., 3 ж.
Жи ван По по вић, па рох; 12. 6. 1782, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); срп., 

рум.; 40 г.; оже њен; де ца: 5 м., 2 ж.
Мој сеј Авра мо вић, ђа кон; еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); срп., рум.; 38 г.; 

оже њен; де ца: 3 м., 2 ж.
Ви кен ти је По по вић, ђа кон; 2. 9. 1796, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 18 г.; 

оже њен; де ца: 1 ж.

16. Ке кеш
Сто јан Ан ђе лов, па рох; 2. 3. 1790, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., рум.; 32 г.; 

оже њен; де ца: 3 м., 2 ж.

17. Ки зди ја
Ва си ли је По по вић, па рох; 6. 12. 1786, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., рум.; 

32 г.; удо вац.
Те о дор По по вић, па рох; 13. 12. 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 34 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 3 ж.
Жи ван Мар ко вић, ђа кон; 2. 9. 1796, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 20 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.

6 Јо ван (Јо ва но вић), епи скоп бач ки (1786–1805).
7 Јо сиф (Јо ва но вић Ша ка бен та), епи скоп вр шач ки (1786–1805).
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18. Шу ста ро вац
Ди ми три је Ми хај ло вић, па рох и на ме сник; 25. 3. 1784, еп. Со фро ни је 

(Ки ри ло вић); срп., рум.; 33 г.; удо вац.
Јо ван По по вић, па рох; 10. 6. 1780, еп. Мој си је (Пут ник); рум.; 41 г.; оже-

њен; де ца: 3 м., 2 ж.
Пе тар Са вло вић, ђа кон; 3. 9. 1796, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 28 г.; 

оже њен; де ца: 1 ж.

19. Ла ба шинц
Де спот По по вић, па рох; 23. 4. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 22 г.; 

удо вац; де ца: 1 м.

20. Се каш
Пе тар По по вић, па рох; 7. 11. 1777, еп. Мој си је (Пут ник); рум.; 38 г.; 

удо вац; де ца: 3 м., 4 ж.

21. Кри ва Ба ра
Исак Иг не ско, па рох; 23. 4. 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 28 г.; удо-

вац.

22. Ви зма
Гру ја Ла за ро вић, па рох; 20. 6. 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 30 г.; 

оже њен; де ца: 4 ж.

23. Пе терш
Мар јан Сто ја но вић8; срп., рум.; 60 г.; оже њен; де ца: 1 м., 3 ж.

24. Дор гош
Жи ван По по вић, па рох; 19. 11. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 50 г.; 

оже њен; де ца: 3 м., 4 ж.

25. Усу сов
Јо сиф По по вић, па рох; 18. 3. 1790, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 38 г.; 

удо вац; де ца: 1 ж.
Те о дор По по вић, па рох; 14. 2. 1797, еп. Па вле (Ава ку мо вић); рум.; 28 г.; 

оже њен; де ца: 3 м., 2 ж.

26. Кел мак
Те о дор По по вић, па рох; 15. 1. 1772, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 48 г.; оже њен; де ца: 3 м., 1 ж.

27. Бе ло тинц
Јо сиф По по вић, па рох; 26. 6. 1778, еп. Мој си је (Пут ник); рум.; 32 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 4 ж.

8 На по ме на у тек сту: „су спен ди рат от па ро хи је“.
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28. Спа та
Ата на си је По по вић, па рох; 18. 12. 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 35 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.

29. Раг ма не шти
Мар тин По по вић, па рох; 25. 3. 1769, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 63 г.; оже њен; де ца: 4 м., 2 ж.

30. Ба ра
Јо ван Бе ли чић, па рох; 4. 5. 1790, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 30 г.; оже-

њен; де ца: 1 м., 4 ж.
Јо ван По по вић, па рох; 1. 10. 1777, еп. Мој си је (Пут ник); рум.; 47 г.; оже-

њен; де ца: 2 м., 3 ж.

31. Ла пу шник
Ата на си је По по вић, па рох; 5. 5. 1790, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 23 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.

32. До бре шти
Си ме он По по вић, па рох; 26. 10. 1779, еп. Мој си је (Пут ник); рум.; 50 г.; 

удо вац; де ца: 1 м., 2 ж.

33. Оха ба
Дра гој По по вић, па рох; 20. 3. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 30 г.; 

оже њен; де ца: 3 м., 2 ж.

34. Бру сник
Ата на си је По по вић, па рох; 2. 9. 1796, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 25 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 2 ж.

35. За балц
Јан ко Ди ми три је вић, па рох; 4. 6. 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 29 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 2 ж.

36. Ла ле шинц
Хри сто фор Јор го вић, па рох; 4. 6. 1797, еп. Јо ван (Јо ва но вић); рум.; 28 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.
За ха ри је По по вић, па рох; 24. 7. 1796, еп. Јо ван (Јо ва но вић); рум.; 24 г.; 

оже њен; де ца: 1 ж.

37. Ба та
Јо сиф Сто ја но вић, па рох9; 20. 3. 1773, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 46 г.; оже њен; де ца: 1 м., 5 ж.

9 На по ме на у тек сту: „при шел“.
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Не стор По по вић, па рох; 12. 4. 1780, еп. Мој си је (Пут ник); рум.; 54 г.; 
оже њен; де ца: 1 м., 3 ж.

Јо ван Ата на си је вић, па рох; 25. 6. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 31 г.; 
оже њен; де ца: 2 м., 3 ж.

38. Це ла
Јо сиф По по вић, па рох; 2. 9. 1796, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 20 г.; оже-

њен; де ца: 2 м., 1 ж.

39. Ба ка ме зеу
То ма По по вић, па рох; 22. 5. 1794, еп. Јо сиф (Јо ва но вић Ша ка бен та); 

рум., нем.; 25 г.; оже њен; де ца: 1 ж.

40. Остр ов
Јо ван По по вић, па рох; 12. 8. 1779, еп. Мој си је (Пут ник); рум.; 40 г.; оже-

њен; де ца: 2 м., 2 ж.

41. Верш Морт
Фло ра Ми хај ло вић, па рох; 21. 4. 1791, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 28 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 2 ж.

42. Пир киш
Ки рил По по вић, па рох; 2. 9. 1796, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 22 г.; оже-

њен; де ца: 1 м., 2 ж.
Јо ван Ми хај ло вић, по моћ ник;
Ге ор ги је Ве цан, па рох; 26. 6. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 44 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 4 ж.

43. Ка пол наш
Је ли сеј Је ли се је вић, па рох; 20. 4. 1774, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 46 г.; удо вац.
Ви кен ти је По по вић, па рох10; 9. 5. 1780, еп. Мој си је (Пут ник); рум.; 43 г.; 

оже њен; де ца: 3 м., 3 ж.
Јо ван По по вић, па рох; 20. 12. 1793, еп. Јо сиф (Јо ва но вић Ша ка бен та); 

рум.; 28 г.; удо вац; де ца: 1 м., 2 ж.

44. Ва ља Ма ре
Алек сан дар Том ша, па рох; 3. 9. 1796, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 24 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.

45. Ка при о ра
Со ло мон По по вић, па рох; 25. 3. 1764, еп. Си не си је11; рум.; 56 г.; оже њен; 

де ца: 7 ж.

10 На по ме на у тек сту: „при шел из Арад ске епар хи је“.
11 Нај ве ро ват ни је Си не си је (Жи ва но вић), епи скоп арад ски (1751–1768).
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Пе тар Га ври ло вић, па рох; 25. 6. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 44 г.; 
оже њен; де ца: 2 м., 4 ж.

46. По жо га
Јо сиф По по вић, па рох; 20. 11. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 35 г.; 

оже њен; де ца: 4 м., 2 ж.

47. Сел чо ва
Мак сим По по вић, па рох; 11. 6. 1789, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); рум.; 

40 г.; оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.

48. Бул за
Те о дор По по вић, па рох; 1. 6. 1787, еп. Мој си је (Пут ник); рум.; 51 г.; оже-

њен; де ца: 6 м., 3 ж.

49. Грош
Ге ор ги је По по вић, па рох; 13. 1. 1780, еп. Мој си је (Пут ник); рум.; 40 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 3 ж.

Фа жет ски пр о то пре зви те рат 
Кра шов ска жу па ни ја

1. Фа жет 
Пе тар Пе тро вић, про то пре зви тер; 27. 3. 1759, еп. Ви кен ти је (Јо ва но-

вић Ви дак); рум.; 60 г.; удо вац; де ца: 1 м., 3 ж.12

Јо сиф По по вић, па рох; 11. 7. 1771, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 
рум.; 50 г.; оже њен; де ца: 3 м., 2 ж.

Јо ван Ја но ше вић, па рох; 1. 9. 1772, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 
рум.; 55 г.; удо вац; де ца: 1 м., 1 ж.

Јо сиф По по вић, ка пе лан; 6. 1. 1797, еп. (Ава ку мо вић)13; рум.; 60 г.; удо-
вац; де ца: 1 м., 3 ж.

2. По верш ник, фи ли ја ла14

3. Би кич
Пе тар Ра до вић, па рох; 24. 5. 1793, еп. Мој си је (Пут ник); рум.; 60 г.; 

удо вац; де ца: 1 м., 3 ж.

4. Ба се шти
Јо ван По по вић, па рох; 24. 5. 1779, еп. Мој си је (Пут ник); рум.; 46 г.; удо-

вац; де ца: 1 м., 1 ж.

12 На по ме на у тек сту: „Ожи да ва па ро хи ју. Си це не имје јет, гдје би мо гал ја ко про то пре-
зви тер жи ви ти“.

13 Нај ве ро ват ни је епи скоп арад ски Па вле (Ава ку мо вић).
14 Из та бли це про из ла зи да су фи ли ја лу оп слу жи ва ли све ште ни ци из Фа же та.
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5. Ба те шти
Јо ван По по вић, па рох; 6. 1. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 35 г.; оже-

њен; де ца: 2 м., 2 ж.

6. Ти ми ре шти
Ми ха ил Ја но шев, па рох; 12. 3. 1789, еп. Пе тар (Пе тр о вић); рум.; 40 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 3 ж.

7. Шен те шти
Јо ван Ми хај ло вић, па рох; 1. 7. 1772, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 58 г.; удо вац; де ца: 1 м.
Пе тар По по вић, ка пе лан; 21. 3. 1797, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 28 г.; 

оже њен; де ца: 1 м.

8. Мар жи ну
Те о дор Мар тин, па рох; 7. 10. 1773, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 57 г.; удо вац; де ца: 1 м.
Ге ор ги је По по вић, ка пе лан; 8. 5. 1797, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 28 г.; 

оже њен; де ца: 1 м.

9. Зо ра ни, фи ли ја ла15

10. Бр ја зо ва
Мар тин По по вић, па рох; 1. 5. 1764, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 60 г.; оже њен.

11. Бра не шти
Јо а ни ки је По по вић, па рох; 3. 7. 1783, еп. Со фр о ни је (Ки ри ло вић); рум.; 

37 г.; оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.

12. Кур тје
Ге ор ги је Јо ва но вић, па рох; 22. 3. 1787, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 48 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.

13. Ко ша ва
Да ма скин По по вић, па рох; 16. 8. 1782, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); 

рум.; 42 г.; оже њен; де ца: 3 м.
Ди ми три је По по вић, па рох16; 23. 5. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 35 г.; 

оже њен; де ца: 2 м.

14. Ха мо шти ја, фи ли ја ла17

15. Не ме ше шти, фи ли ја ла18

15 Из та бли це про из ла зи да су фи ли ја лу оп слу жи ва ли све ште ни ци из Мар жи не.
16 На по ме на у тек сту: „па рох из се ло Ко ша ва на бљу да ва“
17 Из та бли це про из ла зи да су фи ли ја лу оп слу жи ва ли све ште ни ци из Ко ша ве.
18 Исто.



16. Ко штеј
Мар тин Жу ко вић, па рох; 29. 8. 1779, еп. Мој си је (Пут ник); рум.; 46 г.; 

оже њен; де ца: 2 м.

17. Ко ша ви ца, фи ли ја ла19

18. Пе тро а са
Јо ван Ан гел, па рох; 13. 4. 1795, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 37 г.; оже-

њен; де ца: 2 м.

19. Кри ви на
Јо ван По по вић, па рох; 7. 11. 1793, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 36 г.; оже-

њен; де ца: 1 м., 1 ж.

20. По је ни ле
Јо ван Ди ми три је вић, па рох; 20. 3. 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 45 г.; 

оже њен; де ца: 2 ж.

21. Фа ра ше шти
Да ма скин По по вић, па рох; 30. 5. 1779, еп. Мој си је (Пут ник); рум.; 46 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 5 ж.

22. Ру ма не шти
Ге ор ги је По по вић, па рох; 27. 7. 1768, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 63 г.; оже њен; де ца: 2 м.

23. Гој че шти, фи ли ја ла20

24. То ме шти
Јо сиф По по вић, па рох; 15. 3. 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 41 г.; оже-

њен; де ца: 1 м., 2 ж.

25. Жу па не шти
Ата на си је По по вић, па рох; 30. 12. 1772, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 47 г.; удо вац.

26. Бе ло ше шти, фи ли ја ла21

27. Лун ка ну
Ми ха ил По по вић, ад ми ни стра тор22.

19 Из та бли це про из ла зи да је фи ли ја лу оп слу жи вао све ште ник из Ко ште ја.
20 Из та бли це про из ла зи да је фи ли ја лу оп слу жи вао све ште ник из се ла Ру ма не шти.
21 Из та бли це про из ла зи да је фи ли ја лу оп слу жи вао све ште ник из се ла Жу па не шти.
22 На по ме на у тек сту: „ва кант па ро хи ја“.
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28. Зол ду
Па вел По по вић, па рох; 1. 7. 1779, еп. Мој си је (Пут ник); рум.; 41 г.; оже-

њен; де ца: 4 м.

29. Глам на
Ми ха ил По по вић, па рох; 1. 6. 1772, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 59 г.; удо вац; де ца: 2 м.

30. Мут ник
Ге ор ги је По по вић, па рох; 1. 7. 1779, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); рум.; 

46 г.; оже њен; де ца: 3 м.

31. Драк си не шти, фи ли ја ла23

32. Бу ко вац
Ва си ли је Мар ти но вић, па рох; 1. 4. 1790, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 37 г.; 

оже њен; де ца: 2 м.

33. Фер ди ја
Јо ван По по вић, па рох; 23. 7. 1787, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 34 г.; удо-

вац; де ца: 1 ж.
Мар тин По по вић, па рох; 23. 4. 1793, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 30 г.; 

оже њен; де ца: 1 м.

34. Ха у же шти, фи ли ја ла24

35. Дри но ва
Мар тин Пе тро вић, па рох; 21. 11. 1792, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 35 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.

36. Жу ре шти
Со фро ни је По по вић, па рох; 22. 3. 1795, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 30 г.; 

оже њен; де ца: 3 м., 1 ж.

37. Бо те шти, фи ли ја ла25

38. Бр на
Га врил Мар ти но вић, па рох; 21. 11. 1792, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 32 г.; 

оже њен; де ца: 1 ж.

39. По га не шти
Адам Пе тро вић, па рох; 24. 5. 1795, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 34 г.; 

оже њен.

23 Из та бли це про из ла зи да је фи ли ја лу оп слу жи вао све ште ник из се ла Мут ни ка.
24 Из та бли це про из ла зи да су фи ли ја лу оп слу жи ва ли све ште ни ци из Фер ди је.
25 Из та бли це про из ла зи да је фи ли ја лу оп слу жи вао све ште ник из се ла Жу решти.
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40. Са ра за ни
Мар тин По по вић, па рох; 7. 10. 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 35 г.; 

удо вац; де ца: 1 м., 1 ж.

41. Бо ти не ште
Па скул Јо ва но вић, па рох; 13. 11. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 46 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 2 ж.

42. Се че ни
Те о дор Гро зе ску, па рох; 20. 7. 1791, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 26 г.; 

оже њен; де ца: 2 ж.

43. Сур ду ку
Да ма скин По по вић, па рох; 6. 1. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 40 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.
То ма По по вић, ка пе лан; 28. 3. 1797, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 25 г.; 

оже њен.

44. Бо жур
Пе тар Жи ва но вић, па рох; 30. 6. 1795, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 30 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.

45. Су дри јаш
Ге о р ги је По по вић, па рох; 23. 4. 1782, еп. Со фр о ни је (Ки ри ло вић); рум.; 

36 г.; оже њен; де ца: 2 ж.

46. Жу па ниј
Ми ха ил По по вић, па рох; 14. 1. 1773, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 45 г.; оже њен; де ца: 1 м., 3 ж.

47. Су са ни
Лу ка По по вић, па рох; 1. 1. 1787, еп. Пе тар (Пе тр о вић); рум.; 39 г.; оже њен; 

де ца: 1 м., 1 ж.

48. Кли чо ва
Га врил По по вић, па рох; 20. 4. 1794, еп. Пе тар (Пе тр о вић); рум.; 35 г.; 

оже њен; де ца: 2 м.
Ге ор ги је По по вић, па рох; 24. 5. 1788, еп. Пе тар (Пе тр о вић); рум.; 30 г.; 

оже њен; де ца: 1 м.

Ве ру је мо да ће об ја вљи ва ње по пи са све штен ства Епа р хи је те ми швар-
ске 1797. го ди не (све га 655 све ште но слу жи те ља у 326 па ро хи ја на те ри то ри ји 
10 пр о то пре зви те ра та) у три уза стоп на бро ја ово га ча со пи са, по слу жи ти да-
љем про у ча ва њу цр кве но-на род ног жи во та у Епар хи ји те ми шва р ској и ње не 
оп се ге са кра ја XVI II ве ка. До дат но, по да ци о је зи ку ко јим су се па ро хиј ски 
све ште ни ци слу жи ли (уз по дат ке из по ме ну те ста ти сти ке ста нов ни штва 
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Епа р хи је те ми швар ске из исте го ди не) ја сно го во ре о при су ству срп ског 
еле мен та на те ри то ри ји ове цр кве не је ди ни це.

На по ме не о на зи ви ма ме ста ко ја се по ми њу  
у сва три де ла ово га на пи са

Од кра ја XVI II ве ка до да нас по је ди на на се ља су за пу сте ла, или су спо-
је на са су сед ним, ве ћим на се љи ма, а по сле рат ним по вла че њем гра ни ца на-
ци о нал них др жа ва на тлу бив ше Ау стро у гар ске рас по де ље на су у три др жа ве: 
Ср би ји, Ру му ни ји и Ма ђар ској; уз то су не ким ме сти ма ме ња ни на зи ви. 
Пру жа ју ћи мо гућ ност чи та о цу да их иден ти фи ку је, у на ред ној та бли ци на-
ве де ни су са вре ме ни зва нич ни на зи ви по сто је ћих на се ља, на слу жбе ном 
је зи ку и слу жбе ним пи смом. 

Срп ски на зив у до ку мен ту Са да шњи зва нич ни на зив 
Те ми швар ски про то пре зви те рат 

Те ми швар ски ко ми тат
1а. Град Темишвар Timişoa ra (RO)
1б. Ста ри Ма ју ре ви, филијала Elisabetin, ква рт Те ми шва ра
2. Пред гра ђе Фабрика Fabric, кварт Те ми шва ра
3. Махала Mehala, кварт Те ми шва ра
4. Сент Андраш Sânandrei (RO)
5. Ма ли Бечкерек Becicherecu Mic (RO)
6. Кенез Satchinez (RO)
7. Вар јаш Va riaş (RO)
8. Наћфала Satu Ma re (RO)
9. Секусић Secusigiu (RO)
10. Фелнак Felnac (RO)
11. Кетвељ Gelu (RO)
12. Ба ра ћаз Bărăteaz (RO)
13. Ходоњ Hodoni (RO)
14. Mонашт ур Mănăştur (RO)
15. Ка ла ча Călacea (RO)
16. Жадањ Corneşti (RO)
17. Цер ни ћаз Cer ne te az (RO)
18. Мурањ Murani (RO)
19. Се чањ Se ce a ni (RO)
20. Бенчек Bencecu de Jos (RO)
21. Ја но ва Ia no va (RO)
22. Пе тр о во Село Petrovaselo (RO)
23. Извин Izvin (RO)
24. Баз ош Bazoş (RO)
25. Буковац Bucovăţ (RO)
26. Ре ме та Re me tea Ma re (RO)
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27. Ги ро да Ghi ro da (RO)
28. Мошница Moşniţa Vec he (RO)
29. Ме двеш Ur se ni (RO)
30. Гирок Giroc (RO)
31. Ки шо да Chişoda (RO)
32. Ша аг Şag  (RO)
33. Па рац Parţa (RO)
34. Утвин Utvin (RO)
35. Сент Михај Sânmihaiu Român (RO)
36. Берексов Beregsău Ma re (RO)
37. Те ре зи о пољ Vin ga (RO)
38. Ди њаш Di niaş (RO)
39. Немет Beregsău Mic (RO)
40. Побда Bobda (RO)
41. Ченеј Cenei (RO)
42. Кеча Checea (RO)
43. Кла ри ја Ра до је во (SR)
44. Цер ња Срп ска Цр ња (SR)

Ча ко вач ки про то пре зви те рат 
Те ми швар ски ко ми тат

1. Ча ко ва Ci a co va (RO)
2. Гилад Ghilad (RO)
3. Војтег Voiteg (RO)
4. Обаћ Obad (RO)
5. Ма ли Гај Gaiu Mic (RO)
6. Лигед Pădureni (RO)
7. Дента Denta (RO)
8. Пе тро ман Pe tro man (RO)
9. Омор Roviniţa Ma re (RO)
10. Ђир Gi e ra (RO)
11. Мацедонија Macedonia (RO)
12. Товладија Livezile (RO)
13. Банлог Banloc (RO)
14. Опсеница Ofseniţa (RO)
15. Ђулвез Giulvăz (RO)
16. Рудна Rudna (RO)
17. Ка нак Ко нак (SR)
18. Иванда Ivanda (RO)
19. Тођир Toager (RO)
20. Ве ли ки Гај Ве ли ки Гај (SR)
21. Чеб за Cebza (RO)
22. Гаад Gad (RO)
23. Сент Мартон Sânmartinu Sârbesc (RO)
24. Шу ри јан Шур јан (SR)
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25. Фењ Foeni (RO)
26. Сока Soca (RO)
27. Парт ош Partoş (RO)
28. Долац Dolaţ (RO)
29. Чавош Grăniceri (RO)

Ча над ски про то пре зви те рат 
То рон тал ски ко ми тат

1. Ве ли ки Сент Микле уш Sânnicolau Ma re (RO)
2. Чанад Cenad (RO)
3. Беба Beba Vec he (RO)
4. Оро сла мош Ба нат ско Аран ђе ло во (SR)
5. Сириг Szőreg, кварт Се ге ди на (HU)
6. Деска Deszk (HU)
7. Сент Иван Újszentiván (HU)
8. Ђа ла Ђа ла (SR)
9. Ка њи жа Но ви Кне же вац (SR)
10. Са над Са над (SR)
11. Чо ка Чо ка (SR)
12. Цер на Ба ра Цр на Ба ра (SR)
13. Валкањ Vălcani (RO)
14а. Ду го Се ло Nerău (RO)
14б. Бе ше но ва, филијала Dudeştii Vec hi (RO)
15. Саравола Saravale (RO)
16. Песак Pesac (RO)
17а. Сент Петар Sânpetru Ma re (RO)
17б. Пер ја мош, филијала Periam (RO)
18. Је гриш Igriş (RO)

Ве ли ко беч ке реч ки про то пре зви те рат 
То рон тал ска жу па ни ја

1. Ве ли ки Беч ке рек Зре ња нин (SR)
2. Ара да ц А ра дац (SR)
3. Еле ми р Е ле мир (SR)
4. Јан ка и д Јан ков Мост (SR)
5. Клек Клек (SR)
6. Сент Ђу рађ Жи ти ште (SR)
7. Ма ли То рак Ма ли То рак, са да То рак (SR)
8. Ве ли ки То ра к Ве ли ки То рак, садa То рак (SR)
9. Ите беј Срп ски Ите беј (SR)
10. Пар дањ Ме ђа (SR)
11. Мо дош Ја ша То мић (SR)
12. Се чањ Се чањ (SR)
13. Бо ка Бо ка (SR)
14. Не у зи на Не у зи на (SR)



15. Сар чи ја Су тје ска (SR)
16. Еч ка Еч ка (SR)

Пан че вач ка ре ге мен та
17. Пер лес ва ро ш Пер лез (SR)
18. Ле о пол до во Чен та (SR)
19. Фар ка ждин Фар ка ждин (SR)
20. Ор ло ва т Ор ло ват (SR)
21. То ма ше вац То ма ше вац (SR)
22. Бо тош Бо тош (SR)

Пан че вач ки про то пре зви те рат 
Пан че вач ка ре ге мен та

1. Пан че ва Пан че во (SR)
2. Стар че во, фи ли ја ла Стар че во (SR)
3. Хо мо љи ца О мо љи ца (SR)
4. Бре сто вац Ба нат ски Бре сто вац (SR)
5. Пло чи ца Пло чи ца (SR)
6. Ко вин Ко вин (SR)
7. Де ли бла то Де ли бла то (SR)
8. Ба ва ни ште Ба ва ни ште (SR)
9. До ло ви До ло во (SR)
10. Но во Се ло Ба нат ско Но во Се ло (SR)
11. Се ле уш Се ле уш (SR)
12. Илан жа И лан џа (SR)
13. До бри ца До бри ца (SR)
14. Мар ги ти ца Ба нат ска Ду би ца (SR)
15. Јар ко ва ц Јар ко вац (SR)
16. Уз ди н У здин (SR)
17. Идво р И двор (SR)
18. Са ку ла Са ку ле (SR)
19. Ба ран да Ба ран да (SR)
20. Опа во О по во (SR)
21. Сеф ке рин Сеф ке рин (SR)
22. Цре па ја Ц ре па ја (SR)
23. Ста ра Бор ча, фи ли ја ла Са да ква рт Бор че (SR)

Ха си ја шки про то пре зви те рат 
Те ми швар ска жу па ни ја

1. Белинц Belinţ (RO)
2. Киз етеу Chizătău (RO)
3. Будинц Budinţ, са да Ic tar-Bu dinţ (RO)
4. Ик тар Ictar, са да Ic tar-Bu dinţ (RO)
5а. Тополовац Topolovăţu Ma re (RO)
5б. Ве ли ки Ко штеј, филијала Coşte iu (RO)
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5в. Ма ли Ко штеј, филијала Coşte iu (RO) 
6. Шу штр је Şuştr a (RO)
7. Краловац Cralovăţ (RO)
8. Лукарец Lucareţ (RO)
9. Хасијаш Hisiaş (RO)
10. Шу ша но ви ца Şano viţa (RO)
11. Пањова Paniova (RO)
12. Баб ша Babşa (RO)
13. Охаба Ohaba-For ga ci (RO)
14. Фикатар Ficătar (RO)
15. Драгојешт Drăgoieşti (RO)

Кра шов ска жу па ни ја
16. Жабар Jabăr (RO)
17a. Ве ли ки Кошт еј Coşte iu (RO)
17б. Ма ли Ко штеј, филијала Coşte iu (RO)
18. Грујин Gruni (RO)
19. Перул Păru (RO)
20. Терговешт е Târgovişte (RO)
21. Балинц Balinţ (RO)
22. Фадимак Fădimac (RO)
23. Кутина Cutina (RO)
24. Лејк уш еш ти Leucuşeşti (RO)
25. Кладова Cladova (RO)
26. Јершник Ierşnic (RO)
27. То пла, филијала Topla (RO)
28. Охаба Ohaba Lungă (RO)
29. Дуб еш ти Dubeşti (RO)
30. Буња Bunea Ma re (RO)
31. Па ду ра њи, филијала Pădurani (RO)
32. Ракита Răchita (RO)
33. Ремета Remetea-Luncă (RO)
[34.] Моношту р Mănăştur (RO)

Же бељ ски про то пре зви те рат 
Те ми швар ска жу па ни ја

1. Жебељ Jebel (RO)
2. Фоља Folea (RO)
3. Опатица Opatiţa (RO)
4. Бирда Birda (RO)
5. Скуља Sculia (RO)
6. Шо ждја Şoşde a (RO)
7. Ши пет Şipet (RO)
8. Кадар Cadar (RO)
9. Черна Cerna (RO)
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10. Берин Berini (RO)
11. Стамора Stamora Română (RO)
12. Иклода Icloda (RO)
13. Унип Unip (RO)
14. Уљук Uliuc (RO)
15. Са кош Туре[цкиј] Sacoşu Tur cesc (RO)
16. Кевереш Chevereşu Ma re (RO)
17. Драк шина Dragşina (RO)
18. Србова Sârbova (RO)
19. Хитијаш Hitiaş (RO)
20. Раковица Racoviţa (RO)
21. Кепет Căpăt (RO)
22. Ба зи јаш26 Bu ziaş (RO)
23. Силађ Silagiu (RO)
24. Вукова Vucova (RO)
25. Блажова Blajova (RO)
26. Дубос Duboz (RO)

Кра шов ска жу па ни ја
27. Изгар Izgar (RO)
28. Вермеш Vermeş (RO)
29. Дулеу Duleu (RO)
30. Ва ља Маре Valea Ma re (RO)
31. Ва ља Пај Valeapai (RO)
32. Ерсиг Ersig (RO)

Ве ли ко ки кинд ски про то пре зви те рат 
То рон тал ска жу па ни ја

1. Ве ли ка Ки кин да Ки кин да (SR)
2. Мо крин Мо крин (SR)
3. Ме лен ци Ме лен ци (SR)
4. Јо зе фо во Но ви Кне же вац (SR)
5. Ке ре стур Срп ски Кр стур (SR)
6. Комлоуш Comloşu Ma re (RO)
7. Фра ње во Но ви Бе чеј (SR)
8. Та ра ш Та раш (SR)
9. Ку ман Ку ма не (SR)
10. Ка р ло во Но во Ми ло ше во (SR)
11. Бе о дра Но во Ми ло ше во (SR)
12. Бо чар Бо чар (SR)
13. Хи ђо ш И ђош (SR)
14. Па деј Па деј (SR)
15. Ба ша ид Ба ша ид (SR)

26 Гре шка у тек сту, у пи та њу је на се ље Бу зи јаш.
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16. Бе чеј Но ви Бе чеј (SR)
17. Ти са Сент-Ми кле у ш О сто ји ће во (SR)

Ли пов ски пр о то пре зви те рат 
Та ми шка жу па ни ја

1. Липова Lipova (RO)
2. Кесенц Chesinţ (RO)
3. Алеуш Alioş (RO)
4. Фиш к ут Fiscut (RO)
5. Фирићхаз Firiteaz (RO)
6. Ма ли Сент Микле уш Sânnicolaul Mic, кварт Ара да (RO)
7. Фибиш Fibiş (RO)
8. Бузат Buzad (RO)
9. Ду бо киј Надош Nadăş (RO)
10. Херњекова Herneacova (RO)
11. Станчево Stanciova (RO)
12. Теш Teş (RO)
13. Брестовац Brestovăţ (RO)
14. Ходош Hodoş (RO)
15. Кувежда Cuveşdia (RO)
16. Кек еш Checheş (RO)
17. Киздија Coşarii (RO)
18. Шу ста ро вац Şiştarovăţ (RO)
19. Лабашинц Labaşinţ (RO)
20. Секаш Secaş (RO)
21. Кри ва Бара Crivobara (RO)
22. Визма Vizma (RO)
23. Петерш Pătârş (RO)
24. Доргош Dorgoş (RO)
25. Усусов Ususău (RO)
26. Келмак Chelmac (RO)
27. Белотинц Belotinţ (RO)

Кра шов ска жу па ни ја
28. Спата Spata (RO)
29. Рагманеш ти Rădmăneşti (RO)
30. Бара Bara (RO)
31. Лапушник Lăpuşnic (RO)
32. Добрешт и Dobreşti (RO)
33. Охаба Ohaba Română (RO)
34. Брусник Bruznic (RO)
36. Лалешинц Lalaşinţ (RO)
37. Бата Bata (RO)
38. Це ла Ţel a (RO)
39. Бакамезеу Bacău de Mij loc (RO)
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40. Остров Ostrov (RO)
41. Верш Морт Virişmort (RO)
42. Пиркиш Birchiş (RO)
43. Каполнаш Căpâlnaş (RO)
44. Ва ља Маре Valea Ma re (RO)
45. Каприора Căprioara (RO)
46. Пожога Pojoga (RO)
47. Селчова Sălciva (RO)
48. Булза Bulza (RO)
49. Грош Groşi (RO)

Фа жет ски про то пре зви те рат 
Кра шов ска жу па ни ја

1. Фа жет Făget (RO)
2. По верш ник, филијала Povergina (RO)
3. Бикич Bichigi (RO)
4. Басешт и Begheiu Mic (RO)
5. Бат еш ти Băteşti (RO)
6. Тимиреш ти Temereşti (RO)
7. Шент еш ти Sinteşti (RO)
8. Маржину Margina (RO)
9. Зо ра ни, филијала Zorani (RO)
10. Брјазова Breazova (RO)
11. Бранеш ти Brăneşti (RO)
12. Куртје Curtea (RO)
13. Кошава Coşava (RO)
14. Ха мо шти ја, филијала Homojdia (RO)
15. Не ме ше шти, филијала Nemeşeşti (RO)
16. Кошт еј Coşte iu de Sus (RO)
17. Ко ша ви ца, филијала Coşeviţa (RO)
18. Петроаса Pietroasa (RO)
19. Кривина Crivina de Sus (RO)
20. Појениле Poieni (RO)
21. Фараш еш ти Fărăşeşti (RO)
22. Руманеш ти Româneşti (RO)
23. Гој че шти, фи ли ја ла не ста ло на се ље са под руч ја оп шти не To meşti 
24. Томешт и Tomeşti (RO)
25. Жупанеш ти Jupâneşti (RO)
26. Бе ло ше шти, филијала Baloşeşti (RO)
27. Лункану Luncanii de Sus (RO)
28. Золду Zolt (RO)
29. Гламна Gladna Română (RO)
30. Мутник Mâtnicu Mic (RO)
31. Драк си не шти, филијала Drăgşineşti (RO)
32. Буковац Bucovăţ (RO)



197

33. Фердија Fârdea (RO)
34. Ха у же шти, филијала Hăuzeşti (RO)
35. Дринова Drinova (RO)
36. Журеш ти Jureşti (RO)
37. Бо те шти, филијала Boteşti (RO)
38. Брна Bârna (RO)
39. Поганешт и Pogăneşti (RO)
40. Саразани Sărăzani (RO)
41. Ботинешт е Botineşti (RO)
42. Сечени Săceni (RO)
43. Сурдуку Surducu Mic (RO)
44. Божур Traian Vu ia (RO)
45. Судријаш Sudriaş (RO)
46. Жупаниј Jupani (RO)
47. Сусани Susani (RO)
48. Кличова Cliciova (RO)

STA TI STI CA PREOŢILOR DIN EPI SCO PIA TI MIŞOA REI  
ÎN ANUL 1797 (3)

De jan Po pov

Re zu mat

În Ar hi va Aca de mi ei Sârbe de Știinţe şi Ar te de la Srem ski Ka r lov ci a fost con sul tată 
în urmă cu câţiva ani De scri e rea Epi sco pi ei Ti mişoa rei din anul 1797. Luc ra rea finalizează 
re da rea sta ti sti cii preoţilor de mir din Epi sco pia Ti mişoa rei, începută în „Te miš var ski zbor-
nik” nr. 8 (2015) şi continuată în nr. 9 (2017). În această a tre ia, ultimă par te sunt cu prin se 
pro to pi a te le Li po va şi Făget. 

THE CLERGY OF THE DI O CE SE OF TI MIȘOA RA IN 1797 (3)

De jan Po pov

Sum mary

The De scrip tion of the Di o ce se of Ti mişoa ra in 1797 was con sul ted a few years ago 
in the Ar chi ves of the Ser bian Aca demy of Sci en ces and Arts in Srem ski Kar lov ci. The 
pa per con clu des the pre sen ta tion of sta ti sti cal da ta for the clergy of the Di o ce se of Ti mişoa ra, 
which star ted in „Te miš var ski zbor nik” no. 8 (2015) and con ti nued in no. 9 (2017). This 
third, last part con ta ins da ta re la ted to Li po va and Făget pro to-presbyte ri es.
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С т е в а н  Б у г а р с к и

О ПРА ВО СЛАВ НОЈ ЦР КВИ У НО ВОМ АРА ДУ

СА ЖЕ ТАК: На се ље Но ви Арад (у ра ни је вре ме зва но и Ске ла) на ла зи се на 
ле вој оба ли Мо ри ша, на спрам гра да Ара да. Иа ко га од Ара да раз два ја са мо ток 
Мо ри ша, Но ви Арад је по ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал ној по де ли ду го сма тран 
де лом Ба на та. Сре ди ном ХХ ве ка укљу чен је у град Арад као кварт. У ме сту је од 
ста ри не по сто ја ла пра во слав на па ро хи ја са цр квом. У на пи су је на ве ден до ку ме-
нат ко ји се чу ва у Ар хи ву Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у Срем ским Кар-
лов ци ма, фонд МП Б, сиг на ту ра 21-1749, а то је оба ве за ко ју су узе ли па ро хи ја ни 
да опра ве цр кву 1749. го ди не. Пре ма том до ку мен ту мо гли су се за кљу чи ти не 
са мо из глед и ста ње цр кве не згра де не го и са став па ро хи је, де лом и ме сна оно ма-
сти ка. На осно ву до пун ске ли те ра ту ре на пис пра ти по сто ја ње пра во слав не па ро-
хи је у ме сту од 1723. до 1764. и бе ле жи ње но га ше ње пре 1773. го ди не.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ске ла, Но ви Арад, Те ми швар ска епар хи ја, Пра во слав на 
па ро хи ја у Но вом Ара ду, пра во слав на цр ква у Но вом Ара ду.

Арад је град на за па ду Ру му ни је до ку мен тар но по твр ђен у XI ве ку и 
од та да по сто ји без пре ки да. Исти ни за во љу, тај исто риј ски Арад на ла зио 
се увек се вер но од глав но га то ка Мо ри ша и ду го се на зи вао Ста ри Арад, а 
ју жно од Мо ри ша по сто ја ло је на се ље Но ви Арад. Ме ђу тим, Арад се раз вио 
у во де ћи град на за па ду Ру му ни је и са да је са ста вљен од 14 квар то ва, од 
че га де сет се вер но и че ти ри ју жно од Мо ри ша, ме ђу њи ма од око 1950. го-
ди не и ква рт Но ви Арад.

На се ље на под руч ју са да ње га Но во га Ара да до ку мен тар но је по твр ђе но 
на спи ско ви ма пла ти ша пап ске де се ти не у XIV ве ку под на зи вом Ба ра ци ја, 
а ка сни је се ја вља под на зи вом Ске ла. У сред њем ве ку би ло је на се ље но 
углав ном пра во слав ним жи вљем, Ср би ма и Ру му ни ма.1 По сво јој стра те-
шкој по зи ци ји, на гра ни ци Ба на та и Ер де ља, ста нов ни ци су се ба ви ли и 
пре во зом пут ни ка и ро бе с ле ве оба ле Мо ри ша на де сну, по че му се и на се-
ље на зи ва ло Ске ла. Али иа ко се на ла зи ло у не по сред ној бли зи ни Ара да, 
се ди шта ко ми та та и се ди шта пра во слав не епар хи је (од ко јег га је де ли ло 
са мо ко ри то Мо ри ша), на се ље је, по свом ге о граф ском по ло жа ју (ју жно од 
Мо ри ша), при па да ло Ба на ту, де ли ло суд би ну Та ми шког Ба на та и би ло под-
вла шће но Пра во слав ној епар хи ји те ми швар ској. 

1 Ар хив Ри мо ка то лич ке би ску пи је у Те ми шва ру, Ле то пис ри мо ка то лич ке жу пе (Hi sto ria 
do mus) у Но вом Ара ду.
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Си сте мат ско на се ља ва ње Не ма ца по че ло је у XVI II ве ку. Пр ви до се ље-
ни ци сти гли су у раз до бљу 1720–1722. го ди не. Они су на се ље ни уз Ске лу и 
за сно ва ли су ко ло ни ју ко ју су на зва ли Но вим Ара дом. Ме ђу тим, ад ми ни-
стра тив но-те ри то ри јал на при пад ност Ба на ту за др жа ла се чак и у XIX и по-
чет ком XX ве ка. У раз до бљу 1849–1861. го ди не, иа ко у ме сту ни је ви ше би ло 
Ср ба, оно је при па да ло про вин ци ји Вој вод ство Ср би је и Та ми шки Ба нат; у 
ту про вин ци ју ни су би ли укљу че ни Ср би с оне стра не Мо ри ша, а би ло их 
је у Ара ду, Печ ки, Над ла ку, Тор њи итд.

У нај ста ри јем по пи су Те ми швар ске епар хи је ко ји ми је до сту пан, го ди-
не 1727. на се ље под на зи вом Но ви Арад при па да ло је Ли пов ском ди стрик ту, 
има ло пра во слав ну па ро хи ју са 27 кућ них бро је ва и све ште ни ком Мар ти-
ном.2 Ка ко је та да на се ља ва ње не мач ког жи вља већ би ло узе ло ма ха, не ми-
нов но је до ла зи ло до су да ра ста ро се де ла ца и при до шли ца. Пре ма јед ном 
из вор ни ку ко ји ви ше ни је до сту пан, те ми швар ски епи скоп Јо а ни ки је (Вла-
ди са вље вић) жа лио се 12. апри ла 1727. да ка то лич ки жуп ник и ме сни кнез, 
Не мац, же ле на си лу да ски ну зво на с пра во слав не цр кве, То је за пра во био 
по че так тр ве ња, од мах по за сни ва њу ка то лич ке жу пе 1725. го ди не.3

У истом из вор ни ку твр ди се за ту цр кву да се, окру же на гро бљем, на-
ла зи ла на ме сту где је ка сни је по диг ну та згра да Жу па ниј ске упра ве.4 То је 
јед на од на зна ка да ка то лич ка ко ло ни ја Но ви Арад ни је за сно ва на пре ко 
пра во слав не Ске ле, не го не где у не по сред ној бли зи ни, па су се ка сни је та 
два на се ља спо ји ла.

Пра во слав на па ро хи ја по но во се по ми ње у ме сту 1764. го ди не. Та да је 
при па да ла Ли пов ском пр о то пре зви те ра ту, а ме сто је озна че но као Ске ла.5 
Ни ка кви де та љи ни су на ве де ни.

У по пи су Те ми швар ске епар хи је од 11. ју на 1767. го ди не ме сто је озна-
че но као Но ви Арад, а па ро хи ју је оп слу жи вао све ште ник Ге ор ги је По по вић, 
ро дом из Ба та ње.6

Услед ја ча ња ка то лич ког ути ца ја не мач ког на се ље ног жи вља, а мо жда и 
због иних раз ло га, пра во слав на за јед ни ца у ме сту је сла би ла. Спо ро ви су из-
би ја ли на ро чи то око зе мљи шних по се да. По сто ји по да так да су се по сле 1765. 
го ди не пра во слав ци нај ве ћим де лом ра се ли ли. У сва ком слу ча ју, при ли ком 
по пи са Те ми швар ске епар хи је 1773. го ди не на спи ску се још во ди ме сто Но ви 
Арад али са 459 ри мо ка то лич ких и ни јед ном пра во слав ном ку ћом.7

У сле де ћем по зна том епар хиј ском по пи су из 1797. го ди не Но ви Арад се 
ви ше и не по ми ње.

По о дав но уга ше на, за сен че на бли зи ном Ара да, ова па ро хи ја углав ном 
ни је би ла пред мет про у ча ва ња на ших исто ри ча ра. Сто га су зна чај ни по да ци 

2 Д. Ру ва рац, Опис Те ми швар ске епар хи је 1727. го ди не, Срем ски Кар лов ци 1923, 7. 
3 Sche ma ti smus cle ri Di o e ce sis Csanádiensis pro an no Do mi ni MCMX, Temesvárini 1910, 57.
4 Do ru Sa va, Ara dul Nou – Mu reşel . Is to ria unui car ti er, po ve stea unei lu mi, Arad 2012, 12. 
5 Д. Р., „Те ми швар ска епар хи ја 1764“, Срп ски Си он бр. 16, 1905, 467.
6 I. D. Su ciu, Ra du Con stan ti ne scu, Do cu men te pri vi to a re la is to ria Mi tro po li ei Ba na tu lui, I, 

Ti mişoa ra 1980, 313.
7 Ди ми три је Ру ва рац, Срп ска Ми тро по ли ја кар ло вач ка око по ло ви не XVI II ве ка, Срем ски 

Кар лов ци 1902, 149.
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ко ји про ис ти чу из Оба ве зе (Обли га ци је) ко ју су пра во слав ни па ро хи ја ни 
зва нич но узе ли 1749. го ди не.8 Текст гла си: 

ОБЛИ ГА ЦИ ЈА

Ми до лу име но ва ти жи те љи ва ро ши но во а рад ски ја Во сточ на го бл[а]го-
честија, па ро хи ја ни хра ма Преп[о]д[о]бнија ма те ре Па ра ске ви је, обје шча јем-
сја је ди но му во С[вја]тој Тро[ји]ци сла ви мо му Б[о]гу и Преп[о]д[о]бној ма те ри 
Па ра ске ви ји и на ше му Преос[вја]шчењејшему Г[оспо]дину Г[осподи]ну Ге ор-
ги ју По по ви чу, пра во слав но му ми тр о по ли ту те ми шва р ско му и ли пов ско му, 
ка ко ми на шу об вет шав шу ју и во ма ље је шче не пад шу ју ц[е]рков бу дем об но-
ви ти, а то јест ис под осно ва ни ја ци глом под зи да ти, по кри ти, стје не из ну тра 
и из по ља оле пи ти и кре чом ље по укра си ти, та ко же оздо ци глом па то са ти. 
И си ја от днес до празд ни ка Ва ве де ни ја Пре[свја]тија Б[огоро]д[и]ци об ве зу-
јем сја со вер ши ти. Ашче ли си ја пре сту пим и обеш ча ни је на ше не из пол ним, 
да имје јем сва ку ка шти гу, ка ко ду хов ну ју са отлу че ни јем ц[е]ркве и за ко на, 
та ко и тје ле сну ју штра фом на С[вја]тују ц[е]рков пла ћа ти и тер пи ти.

Си це да де сја у Но вом Ара ду м[есја]ца сеп тем ври ја 21. [лета] 1749.
+ Оња Бе рар кнез
+ Жи ван Ра до са вљев
+ Пет ко Ми лош
+ Стој ко Ста ни са вљев
+ Аврам Хер де љан
+ Ва си лиј Ве ли киј
+ Мар ко Сте фа нов
+ Ра до сав Ма рин
+ Ште фан То па ло вец
+ Мар јан Бе гу
+ Си мон Са ран
+ Ва си лиј Ију лиј
+ Стој ко Ол тјен
+ Опр ја Фру а ну
+ Опр ја Ган дец
+ Опр ја Чи змаш
+ Ив ку Ђе кин
+ Су ба Ста ни сав
+ Фло р ја Чи змаш
+ Оња Ку зман
+ Јон Ол тјан
+ Кра чун По по вич
+ Ге ор ги је Ли по ва нул
+ То рер Бал гра дјан

8 Ар хив Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у Срем ским Кар лов ци ма, Фонд МП Б, сиг-
на ту ра 21-1749. Ов де је, ра ди при сту пач но сти, пре пи сан са вре ме ном азбу ком. За хва љу јем го спо-
ди ну Де ја ну По по ву, ко ји ми је скре нуо па жњу на тај до ку ме нат. 
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+ Мар кан Ште фан
+ Вин тил Мун тја нул
+ Си ми он Ар де ља нул
+ Пе тр Ар де ља нул
+ Јо са Кот ко рец
+ Флор ја Кри шан
+ Јо са Пе тр ов
Из тек ста про из ла зи да је 1749. го ди не у Но вом Ара ду још по сто ја ла 

пра во слав на па ро хи ја, под вла шће на Те ми швар ској епар хи ји ко јом је та да 
упра вљао Ге ор ги је (По по вић), бив ши ми тро по лит ни шки. Из не по зна тих 
раз ло га па ро хи ја ни ни су бри ну ли о цр кве ном зда њу, та ко да је до шло у ста ње 
об ве шта ло сти и би ло скло но па ду. Мо жда су већ та да пред о се ћа ли да не ће 
ду го мо ћи оп ста ти у ме сту. 

Пре ма шту ром опи су, цр ква је би ла од на бо ја или од не пе че них ци га ла. 
Оправ ке је тре ба ло из ве сти под зи ди ва њем те ме ља, ле пље њем и кре че њем 
зи до ва, по прав ком кро ва и па то са њем уну тра шњо сти ци глом, што прет по-
ста вља ра до ве од нај ни же до нај ви ше тач ке гра ђе ви не. Сва ка ко је би ла и 
скром них раз ме ра, кад су све ра до ве мо гли из ве сти за ци гло 60 да на: од 21. 
сеп тем бра до пра зни ка Ва ве де ња, то јест до 21. но вем бра. Пре ма прет ход ном 
са зна њу, има ла је ка кав-та кав зво ник и зво на, али се то у овој Обли га ци ји 
уоп ште не по ми ње.

За оправ ку пра во слав не цр кве јем чи ла је 31 осо ба. Ве ро ват но су у пи-
та њу кућ ни до ма ћи ни као пред став ни ци по ро дич них за јед ни ца. С об зи ром на 
то да је 1727. го ди не би ло 27 кућ них бро је ва, ма ли по мак до 31 кућ ног бро ја 
го ди не 1749. до бар је знак да је пра во слав но ста нов ни штво тап ка ло у ме сту, 
док су ка то ли ци за пе де сет го ди на (1722‒1773) за сно ва ли 459 до ма ћин ста ва. 

Су де ћи по име ни ма и по пре зи ме ни ма пра во слав них кућ них до ма ћи-
на, то су би ли Ср би и Ру му ни, уз на по ме ну да је за кљу чак окви ран и да је 
не мо гу ће од ре ди ти та чан број јед них и дру гих, осо би то што се оно ма сти ка 
ве ко ви ма пре пли та ла; шта ви ше, и ка да је пра во слав но ста нов ни штво ра се-
ље но,9 ме ђу Нем ци ма у Но вом Ара ду би ло је пре зи ме на: Јан ко вић, То пић, 
Ча ла го вић.10 Но по што је Обли га ци ја пи са на срп ским је зи ком, ве ро ват но је 
срп ски ути цај био пре су дан. Ипак, ни је дан од до ма ћи на ни је се пот пи сао, 
сви су ста ви ли кр стић ис пред име на, што је знак да ни су би ли пи сме ни. 
Ни је био пи смен ни сам кнез Оња Бе рар. 

И ов де, сам по мен кне за пра во слав ца от кри ва двој ну упра ву и ве ро ват но 
два за се о ка истог на се ља: 1749. пра во слав ни жи ваљ имао је сво га кне за у 
Ске ли, ко ја се та ко на зи ва ла и 1764. и ни је био под ло жан ка то лич ком кне зу 
у Но вом Ара ду чи ја је на ме ра да ски не зво на с пра во слав не цр кве осу је ће на 
још 1727. го ди не.

Не ма тач ног по да тка шта се де си ло са цр квом хра ма Све те Па ра ске ве 
у Но вом Ара ду по сле ра се ље ња пра во сла ва ца. Ве ро ват но је, као до тра ја ла 
и скло на па ду, по ру ше на убр зо по га ше њу пра во слав не па ро хи је око 1770. 

9 Ле то пис ри мо ка то лич ке жу пе по ми ње ра се ља ва ње у Мо но штор и Фен лак.
10 An ton Pe ter Pe tri, He i mat buch der Mar ktge me in de Neu Arad, Mar qu art ste in 1985, 31. 
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го ди не. Та па ро хи ја је трај но уга ше на и оста је ши ро ко по ље за ње но из у ча-
ва ње. 

Пра во слав на па ро хи ја осно ва на у Но вом Ара ду 1920. го ди не об у хва ти ла 
је та да њи ру мун ски жи ваљ и од мах би ла под вла шће на Арад ској пра во слав-
ној епар хи ји. То је са свим но ва цр кве на за јед ни ца и не ма ни ка кве ве зе са 
ста ром пра во слав ном па ро хи јом уки ну том у XVI II ве ку.

DE SPRE BI SE RI CA OR TO DOXĂ DIN ARA DU NOU

Ste van Bu gar ski

Re zu mat

Lo ca li ta tea Ara du Nou (în vec hi me sub de nu mi rea de Ske la) se află pe ma lul stâng al 
Mu reșului, în drep tul orașului Arad. Deși este separată de Arad do ar de cur sul Mu reșului, 
Ara du Nou a fost, din punct de ve de re ad mi ni stra tiv-te ri to rial, mult timp con si de rat ca 
fi ind par te a Ba na tu lui. Pe la jumătatea se co lu lui XX a fost ali pit, ca și car ti er, orașului 
Arad. În lo ca li ta te a exi stat încă din tre cut o pa ro hie or to doxă cu biserică pro prie. În luc ra re 
este re dat un do cu ment păstrat în Ar hi va Aca de mi ei Sârbe de Științe și Ar te din Srem ski 
Kar lov ci, fon dul MPB, co ta 21-1749, reprezentând an ga ja men tul eno riașilor de a re pa ra 
bi se ri ca, în anul 1749. Din do cu ment re i e se nu do ar fe lul în ca re arăta acea biserică pre cum 
și sta rea ei, ci și com po nența pa ro hi ei, parțial și omo na sti ca locală. În ba za iz vo a re lor 
adițio na le, luc ra rea urmărește exi stența pa ro hi ei or to do xe din lo ca li ta te din anul 1723 până 
la 1764, menționând și stin ge rea ei înainte de anul 1773.

ABO UT THE ORT HO DOX CHURCH IN ARA DU NOU

Ste van Bu gar ski

Sum mary

The set tle ment Ara du Nou (New Arad in Ro ma nian, ear li er al so cal led Ske la) is 
si tu a ted on the left bank of the Mu reș ri ver, ne ar the city of Arad. Alt ho ugh it is se pa ra ted 
from Arad only by the Mu reș ri ver, Ara du Nou has been con si de red – from the ad mi ni-
stra ti ve and ter ri to rial po int of vi ew – a part of Ba nat for a very long ti me. In the mid dle 
of the 20th cen tury it be ca me part of Arad city as a ne ig hbo ur hood. From the past, an 
ort ho dox pa rish with a church exi sted in this set tle ment. The ar tic le tran scri bes a do cu-
ment which is kept in the Ar chi ve of the Ser bian Aca demy of Arts and Sci en ces in Srem ski 
Kar lov ci, MPB fund, sig na tu re 21-1749, re pre sen ting a com mit ment of the pa ris hi o ners 
to re no va te the ir church in 1749. From the do cu ment, the way the church lo o ked and its 
sta te can be con clu ded, as well as the struc tu re of the pa rish and, par ti ally, the lo cal ono-
ma stics. Ba sed on ad di ti o nal li te ra tu re, the ar tic le fol lows the exi sten ce of this pa rish 
from 1723 to 1764, men ti o ning its clo su re be fo re 1773.
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kić ; [co per ta Emi lian Cer ne scu]. – Ti mişoa ra : Uni u nea Sârbilor din România, 
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ISSN 2069-5845 (бро ши ра но) 

Га леш, Ју ли ја на 
Те о рет ска гим на зи ја „До си теј Об ра до вић“ Те ми швар (1990–2016) / Ју-

ли ја на Га леш ; [преводилац Сте ва Перинац] = Li ceul Te o re tic „Do si tei Ob ra-
do vi ci” Ti mişoa ra (1990–2016) / Iu li a na Ga leş : [traducător Ste va Pe ri naţ]. – Те-
ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2017 (Ti mişoa ra : U.R.C. XE DOS S.R.L.). 
– 124, 124 стр. : илу стр. ; 24,0 цм. – (Мо но гра фи је ; књ. 94). 

Срп ски, од но сно ру мун ски текст штам па ни у ме ђу соб но обр ну тим 
сме ро ви ма.

ISBN 978-606-8079-86-8 (бро ши ра но)
37

Гво зде но вић, Сла во мир
Го спо де раз ве се ли / Сла во мир Гво зде но вић ; [корице Ми лић од Мач-

ве]. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2017. – 96 стр. ; 17,0 цм. – (Књи-
жев ност ; књ. 60).

ISBN 978-606-8079-87-5 (бро ши ра но)
821.163.41

Кр стић, Бо ри слав Д.
Бо ри слав Д. Кр стић, ма те ма ти чар, пе да гог, есе ји ста / Бо ри слав Д. Кр-

стић : при ре ди ли Сте ван Бу гар ски, Бо жи дар Па нић. – Те ми швар : Са вез Ср ба 
у Ру му ни ји, 2017 (Ti mişoa ra : U.R.C. XE DOS S.R.L.). – 494 стр. : илу стр. ; 
24,0 цм. – (Пу бли ци сти ка, есе ји ; књ. 20).

При ступ / Сте ван Бу гар ски: стр. 5–12. – Бо ри слав Д. Кр стић. Жи вот и 
де ло / Га бри е ла Кри сте ску, Де сан ка Кр стић, Дан Да ја ну, Дра ган Сто ја но-
вић: стр. 17–63. – Књи га, про фе со ро ва и на ша / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 
487–491.

ISBN 978-606-8079-82-0 (бро ши ра но)
929

Кр стић, Бо ри слав Ђ.
Код Бе лог Бре шка и око ње га / Бо ри слав Ђ. Кр стић ; из да ње при ре дио 

за штам пу и до пу нио Пре драг Де спо то вић. – Дру го, до пу ње но из да ње. – 
Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2017 (Ti mişoa ra : U.R.C. XE DOS S.R.L.). 
– 192 стр. : илу стр. ; 20,0 цм. – (Мо но гра фи је ; књ. 85). 

ISBN 978-606-8079-89-9 (бро ши ра но)
908
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Кр стић, Цвет ко 
Ми ри си Иван да на : из бор / Цвет ко Кр стић. – Те ми швар : Са вез Ср ба у 

Ру му ни ји, 2017 (Ti mişoa ra : U.R.C. XE DOS S.R.L.). – 192 стр. ; 20,0 цм. – 
(Књи жев ност ; књ. 58).

ISBN 978-606-8079-85-1 (бро ши ра но)
821.16

Ми ле но вић, Ја сна
Плес Ле пен ског ви ра : со не ти / Ја сна Ми ле но вић ; [илустрације Ана 

Ле да Поп]. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2017. – 87 стр. : илу стр. ; 
20,5 цм. – (Књи жев ност : књ. 59).

Бе ле шка о пе сни ки њи [уз портрет]; стр. 73. – Ра дост за му зу по е зи је / 
Бо шко Ло мо вић: стр. 75–79. – Пе ва ње о облут ку као прет ку / Сла во мир Гво-
зде но вић: стр. 81–83.

ISBN 978-606-8079-83-7 (бро ши ра но)
821.16

Ми лин, Жив ко
Сту ди је, члан ци, освр ти / Жив ко Ми лин. – Те ми швар : Са вез Ср ба у 

Ру му ни ји, 2017. – 378 стр. ; 20,5 цм. – (На уч на ли те ра ту ра ; књ. 27). 
Ра до ви унив. проф. др Жив ка Ми ли на / Сте ван Бу гар ски: стр. 353–376.
ISBN 978-606-8079-91-2 (бро ши ра но)
821.163.41

Мра кић, Го ран
Ба нац ки твор : ла ло шке ке ре фе ке Ва си ке Флић ко шо ва / Го ран Мра кић ; 

[корице и цр те жи Ни ко ла Дра гаш, Еми ли јан Чернеску]. – Те ми швар : Са вез 
Ср ба у Ру му ни ји, 2017 (Ti mişoa ra : Co smo po li ta nart). – 192 стр. : илу стр. ; 
18,0 цм. – (Књи жев ност ; књ. 61).

ISBN 978-606-8079-94-3 (бро ши ра но)
821.163.41

Мун ћан, Иво
Ка ко ме је из дао нос / Иво Мун ћан : [корице и цр те жи: Бо жи ца Чо бо тин 

Илић, Да ни јел Са ша Мун ћан и Алек сан дра На ђа Мунћан]. – Те ми швар : 
Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2017 (Ti mişoa ra : U.R.C. XE DOS S.R.L.). – 152 стр. ; 
илу стр. ; 20,0 цм. – (Књи жев ност за де цу ; књ. 15).

Бе ле шка о пи сцу: стр. 147–149.
ISBN 978-606-8079-84-4 (бро ши ра но)
821.16

Ни кић, Алек сан дар
Искре но о све му : мо ја жи вот на при ча / Алек сан дар Ни кић ; [адаптација 

и пре вод са ру мун ског је зи ка Све то зар Жи ва нов и Ду ши ца Живанов]. – Те-
ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2017 (Ti mişoa ra : U.R.C. XE DOS S.R.L.). 
– 234 стр. : илу стр. ; 24,0 цм (Књи жев ност ; књ. 62).
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Реч из да ва ча: стр. 231. – Из вод из ре фе ра та књи ге / Ду шан Ј. По пов; 
стр. 232. 

ISBN 978-606-8079-97-4 (бро ши ра но)
821.135.1

Пе тро вић, Ду шан
Су ро ви за пи си / Ду шан Пе тро вић ; [превод Сла во мир Гвозденовић]. – Те-

ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2017. – 82 стр. ; 20,0 цм. – (Пре во ди ; књ. 24).
Ду шан, и још Пе тро вић / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 5–7. – О пи сцу: 

стр. 77–78.
ISBN 978-606-8079-81-3 (бро ши ра но)
821.16

По мо ри шки књи жев ни ди ва ни
По мо ри шки књи жев ни ди ва ни : (ма ли збо р ник до жи вља ја и осе ћа ња 

пре то че них у стих и про зу) / Бла го је Чо бо тин (прир.). – Те ми швар : Са вез 
Ср ба у Ру му ни ји, 2017. – 34 стр. ; 20,5 цм. 

Са др жи на пи се ау то ра: Ве сна Ћук, Ја вор ка Мар ков Јор го ван, Ра ди вој 
Шај ти нац, Ду шан Ми ли ћев, Бла го је Чо бо тин. – Реч при ре ђи ва ча / Бла го је 
Чо бо тин: стр. 33–34. – Бро ши ра но.

По пов, Де јан
Хор Пра во слав не срп ске са бор не цр кве у Те ми шва ру 1997–2017 / Де јан 

По пов [нацрт ко ри ца др Ми о драг Попов]. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му-
ни ји, 2017. – 60 стр. : илу стр. ; 25,0 цм. – (Мо но гра фи је ; књ. 87).

ISBN 978-606-8079-93-6 (бро ши ра но)
2

Си мо но вић, Ра ди вој 
Све тла пе ва ња / Ра ди вој Си мо но вић. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му-

ни ји, 2017. – 60 стр. ; 20,5 цм. – (Књи жев ност ; књ. 57). 
ISBN 978-606-8079-80-6 (бро ши ра но)
821.16

Ста ној ло вић, Алек сан дар 
Мо но гра фи ја ба нат ске Кли су ре / Алек сан дар Ста ној ло вић ; из да ње 

при ре дио за штам пу и до пу нио Пре драг Де спо то вић – Дру го из да ње. – Те-
ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2017 (Plo ieşti : Ti po gra fia Gra fo a naytis ). – 
160 стр. : илу стр. ; 21,0 цм. – (Мо но гра фи је ; књ. 86).

Тек сту пр во га из да ња до да те фо то гра фи је.
ISBN 978-606-8079-90-5 (бро ши ра но)
91

Ти рол, Ди ми три је П.
Ба нат скиј ал ма нах за го ди ну 1827 / Ди ми три јем П. Ти ро лом са ста вљен ; 

[приредили Сте ван Бу гар ски и Де јан По пов ; до пун ске тек сто ве до пи сао 



Сте  ван Бугарски]. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2017 (Ti mişoa ra : 
Co smo  po li ta nart). – [8], 178, [26], LII стр. : илу стр. ; 16,0 цм. – (Фо то тип ска 
из да ња ; књ. 2).

Фо то тип ско из да ње са при мер ка Би бли о те ке Ма ти це срп ске у Но вом 
Са ду, сиг на ту ра: РП СР I 20/1827,2. – Ди ми три је П. Ти рол / Сте ван Бу гар ски: 
стр. II I–X XVI II. – Ба нат скиј ал ма нах / Сте ван Бу га р ски: стр. XXIX –LI.

ISBN 978-606-8079-96-7 (бро ши ра но)
050.9

Ћо сић, До бри ца
Rădăcinile / Do bri ca Ćo sić ; tra du ce re din lim ba sârbă Ivo Mun cian. – Ti-

mişoa ra : Uni u nea Sârbilor din România, 2017 (Ti mişoa ra : U.R.C. XE DOS 
S.R.L.). – 304 стр. ; 20,5 цм (Tra du ce ri ; car tea 24).

На слов ори ги на ла: Ко ре ни. – În loc de post faţă: стр. 300–303.
ISBN 978-606-8079-92-9
821.163.41 (бро ши ра но)

AC TI VI TA TEA EDITORIALĂ A UNI U NII SÂRBILOR DIN ROMÂNIA  
2017

Adriјana Si da Ma nea

Re zu mat

Uni u nea Sârbilor, or ga ni zaţie  a minorităţii sârbe din România, înfiinţată în anul 
1989, a avut o oa re ca re ac ti vi ta te editorială încă din anul 1990, înregistrându-se ca edi-
tură în 1994. În con ti nu a rea bi bli o gra fi ei re tro spec ti ve a Uni u nii Sârbilor din România, 
începută în numărul 6 (2012) al pre zen tei re vi ste, ca re a ajuns la anul 2012, s-a tre cut la 
bi bli o gra fia curentă pen tru anii 2013-2016 şi se continuă ai ci pen tru anul 2017. Me to do-
lo gia de luc ru este descrisă de ta li at în numărul 6 (2012) al re vi stei. Se menţionează încă 
odată fap tul că sunt de scri se pu bli caţii le mo no gra fi ce ca re reprezintă ediţii la ca re Uni-
u nea Sârbilor din România este sin gu rul sau prin ci pa lul edi tor.

THE PU BLIS HING AC TI VITY OF THE UNION OF SERBS IN RO MA NIA  
2017

Adriјana Si da Ma nea

Sum mary

The Union of Serbs, the Ser bian mi no rity or ga ni sa tion in Ro ma nia, fo un ded in 
1989, has had a cer tain pu blis hing ac ti vity sin ce 1990. Its pu blis hing ho u se was re gi ste-
red in 1994. Fol lo wing the re tro spec ti ve bi bli o graphy of the Union of Serbs in Ro ma nia, 
pu blis hed in num bers 6 (2012) and 7 (2014) of this jo ur nal, which re ac hed the year 2012, 
the con scrip tion of the cur rent bi bli o graphy was con ti nued for the years 2013-2016, whi-
le in the cur rent ar tic le the bi bli o graphy for the pe riod 2017 is gi ven. The met ho do logy 
is de scri bed in de tail in num ber 6 (2012). It is on ce again men ti o ned that only the edi ti ons 
who se sin gle or main edi tor is The Union of Serbs in Ro ma nia are de scri bed.
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Књи га о ко јој ће би ти ре чи у овом при ка зу 
има за ни мљи ву исто ри ју на стан ка. Рад на њој 
је за по чео вла ди ка Са ва (Ву ко вић), епи скоп 
шу ма диј ски, за ми слив ши је као на ста вак 
сво је књи ге Срп ски је рар си од де ве тог до 
два де се тог ве ка, ко ја је иза шла 1996. го ди не. 
При ку пљао је гра ђу, на ме ра ва ју ћи да са чи ни 
де ло по све ће но „обич ним“ мо на си ма, го во-
ре ћи у ша ли, по на во ду са вре ме ни ка, да то 
чи ни ка ко му се не би при го во ри ло да бри не 
са мо о вла ди ка ма. Сте ван Бу гар ски, ко ји је 
за слу жан за то што је ово дра го це но де ло да-
нас пред на ма, био је у сто ри ју ње ног на стан-
ка упле тен го то во од по чет ка. Ка ко све до чи у 
пред го во ру, са вла ди ком Са вом је о овој ње-
го вој за ми сли раз го ва рао ви ше пу та, а за по-
че ли су и кон крет ну са рад њу – Бу гар ски је 
вла ди ци до ста вио спи сак мо на ха из ма на сти-
ра Те ми швар ске епар хи је. Овај по ду хват пре-
ки ну ла је смрт вла ди ке Са ве 2001. го ди не. 
На ста вак по сла ко ји је во дио ко нач ном об ја-
вљи ва њу књи ге усле дио је де сет го ди на ка-
сни је: Сте ван Бу гар ски је 2011, на пред лог 
епи ско па срем ског Ва си ли ја (Ва ди ћа), пре-
узео гра ђу за о ста лу од вла ди ке Са ве, ка ко би 
је сре дио и при пре мио за штам пу. „При стао 
сам од пр ве, на не ви ђе но; са оп ште га ста но ви-
шта сма трао сам да рад мо же би ти на ко рист 
ис тра жи ва чи ма исто ри је СПЦ, а са сво га лич-
ног осе ћао сам то као дуг пре ма бла же но по-
чив шем Вла ди ци – он је то же лео“, ка же Бу-
гар ски у пред го во ру. Овај дво стру ки раз лог 
ви дљив је и у де лу ко је је пред на ма: с јед не 
стра не, то је ре зул тат вр хун ског про фе си о на-
ли зма – по ко јем већ зна мо Сте ва на Бу гар-
ског – док је, с дру ге, књи га скром но озна че-
на као „гра ђа за реч ник“ про же та истин ском 
по све ће но шћу, ка ква и до ли ку је не ком ко 
ис пу ња ва за вет.

Мо на штво Кар ло вач ке ми тро по ли је је 
обим на и ле по опре мље на књи га од ско ро 

700 стра на. Отва ра је увод но сло во епи ско па 
срем ског Ва си ли ја, ко је сли ко ви то, ле пим 
сти лом, пред ста вља пле ме ни ту по све ће ност 
мо на ха, љу ди „по себ ног по зи ва и при зи ва, 
лич но сти са по себ ним суд би на ма и ка рак те-
ри ма“. Ти по себ ни љу ди, ко ји жи ве жи во том 
ко ји је за нас ла и ке умно го ме тај но вит, ипак 
ни су то ли ко одво је ни од зе маљ ског све та. 
„По ред свег сво га под ви га и са мо ва ња, они 
се ни су уда љи ли од чо вје ка, не го су кроз 
мо ли тву и бри гу о чо вје ку за гр ли ли све љу де 
и њи хо ве бо ло ве. Они су нам ка зи ва ли сво ја 
при кљу че ни ја, за ди вља ва ли су нас сво јим 
стр пље њем и ве ром, по здра вља ли нас, уго-
шћа ва ли, упо зо ра ва ли, опо ми ња ли и усме-
ра ва ли на су штин ско, на оно што је веч но“, 
пи ше вла ди ка Ва си ли је. Увод ну реч вла ди-
чи ну сле де још два увод на тек ста, ко је пот-
пи су је Сте ван Бу гар ски. У пр вом од њих 
из ло жен је исто ри јат на стан ка ове књи ге и 
об ја шње на ме то до ло ги ја по ко јој је са чи ње-
на.1 За ми сао вла ди ке Са ве тре ба ло је пр во 
ре кон стру и са ти, па он да на ста ви ти ње ним 
тра гом. За кључ ци до ко јих је Сте ван Бу гар-
ски до шао при овој ре кон струк ци ји ва жни су 
за схва та ње до се га ове књи ге. На и ме, гра ђа 
ко ја се у њој на ла зи и вре мен ски и про стор-
но пре ва зи ла зи уо би ча је но зна че ње тер ми-
на „Кар ло вач ка ми тро по ли ја“. Бе ле же ње био-
гра фи ја мо на ха вла ди ка Са ва ни је за по чео 
од го ди на ве за них за осни ва ње Кар ло вач ке 
ми тро по ли је – што би нај ра ни је мо гла би ти 

1 Сте ва ну Бу гар ском до бро је по знат на-
чин пи са ња и раз ми шља ња вла ди ке Са ве. Го-
ди не 2012. но во сад ски „Про ме теј“ је из дао ње-
гов Азбуч ни и хро но ло шки пре глед уз књи гу 
Срп ски је рар си од де ве тог до два де се тог ве-
ка, вре дан до да так вла ди чи ном ка пи тал ном 
де лу, са ре ги стри ма ми ну ци о зно из ра ђе ним по 
ви ше кри те ри ју ма. 

О Ц Е Н Е  И  П Р И К А З И
UDC 271.222(497.11)(497.113 Sremski Karlovci):929(049.32)

Са ва, епи скоп шу ма диј ски, Сте ван Бу гар ски, Мо на штво  
Кар ло вач ке ми тро по ли је. Гра ђа за би о граф ски реч ник,  

Ма на стир Гр ге тег, Гр ге тег 2018.
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1690, го ди на кад су Ср би у Хаб збур шкој мо-
нар хи ји до би ли пр ву цар ску при ви ле ги ју ве-
за ну за сло бод но ис по ве да ње ве ре – „не го је 
бе ле жио и мо на хе по ме ну те у ра ни јим ве ко-
ви ма, ако су би ли на под руч ју ко је је по том, 
трај но или при вре ме но, при па да ло Кар ло-
вач кој ми тро по ли ји“. Ди на мич но је схва ћен 
и про стор: Ми тро по ли ја је у раз ли чи тим вре-
ме ни ма ши ри ла сво је окви ре, об у хва та ју ћи 
и дру ге те ри то ри је Хаб збур шке мо нар хи је 
– па и ши ре – ко је су у не ком тре нут ку би ле 
у ње ној над ле жно сти. Гор њу вре мен ску гра-
ни цу ус по ста вио је Сте ван Бу гар ски – то је 
1931, го ди на до но ше ња Уста ва Срп ске пра-
во слав не цр кве, у ко јем ви ше не ма по ме на 
за себ не Кар ло вач ке ми тро по ли је. 

Ме ђу лич но сти ма за сту пље ним у овом 
био граф ском реч ни ку не ма мо на ха ко ји су 
сте кли ар хи је реј ске чи но ве, по што су они 
већ об ра ђе ни у књи зи Срп ски је рар си од де-
ве тог до два де се тог ве ка. Од ред ни це де фи-
ни шу мо на шка име на, азбуч но рас по ре ђе на, 
а у окви ру истог име на ре до след је хро но ло-
шки. Та мо где је то би ло по зна то, на во ђе на 
су и све тов на име на мо на ха, као и дру ги по-
да ци из жи во та. На во де се и мо на шки чи но ви, 
го ди не ро ђе ња, смр ти и мо на ше ња, код не-
ких и го ди не кад су пре ста ли да бу ду мо на си. 
Све де но су на во ђе ни спи си ко је су мо на си 
оста вља ли за со бом, а у по себ ном па су су 
да ти су из вор ни ци. Од ред ни це су раз ли чи-
тих ду жи на – од све га не ко ли ко ре до ва, до 
оних ко је се про сти ру на не ко ли ко сту ба ца 
или стра на, па су и он да са же те, као што је то 
слу чај са на пи си ма о До си те ју (Об ра до ви ћу), 
Га ври лу (Сте фа но ви ћу Вен цло ви ћу), Ге ра-
си му (Зе ли ћу), Ила ри о ну (Ру вар цу), Јо ва ну 
(Ра ји ћу), Па влу (Кен гел цу). У не ком бу ду ћем 
обим ни јем лек си ко ну – по што је овај озна-
чен као „гра ђа за би о граф ски реч ник“ – ко ји 
би за си гур но из и ски вао по за ма шан ау тор ски 
ко лек тив, мо жда би би ло мо гу ће де таљ ни је 
пра ти ти бар не ке жи во то пи се ко ји су ов де 
да ти са мо као кро ки. Та кав је слу чај, на при-
мер, са Пр во шем Слан ка мен цем, ко ји је у ме-
ђу рат ном пе ри о ду био по зна ти пе да го шки 
пи сац и уни вер зи тет ски про фе сор, а као мо-
нах Пе тр о ни је је у свој ству про то ђа ко на про-
вео тек го ди ну да на у ма на сти ру Ко ви љу, пре 
не го што је ли шен све ште нич ког и мо на шког 
чи на. Као што су ма на сти ри по де ље ни на 
му шке и жен ске, та ко је то и у овој књи зи – 
део о мо на хи ња ма, не у по ре ди во кра ћи, дат 
је одво је но, на кон де ла о мо на си ма. Ви ше од 
тре ћи не од укуп ног бро ја по пи са них мо на-
хи ња су Ру ски ње, ко је су са ру ском еми гра-
ци јом 1920. до шле у Ср би ју и пре шле под 
окри ље Срп ске пра во слав не цр кве. 

Дру ги увод ни текст Сте ва на Бу гар ског – 
Раз ми шља ње на мо на шким гро бљи ма – мо же 
се чи та ти и као књи жев ни текст. Ау тор из но-
си вла сти та раз ми шља ња о мо на штву и мо-
на шком по зи ву, а за ни мљи во је чи та ти и о 
ње го вим до жи вља ји ма док је по се ћи вао ма-
на сти ре у по тра зи за гра ђом – не кад би га 
ону да про во ди ли „хлад но као по му зеј ској 
из ло жби“, дру ги пут би га игу ма ни ја пи та ла 
за име, по ро ди цу и кр сну сла ву, ка ко би их по-
ми ња ла у мо ли тва ма. Мно штво лич но сти ко је 
чи не овај би о граф ски реч ник об у хва тио је 
Бу гар ски у овом тек сту ефект ним ре ђа њем 
по кон тра сти ма – не ки мо на си су до жи ве ли 
ду бо ку ста рост, не ки су умр ли мла ди; не ки 
су би ли не пи сме ни, не ки су ство ри ли вред-
на на уч на и књи жев на де ла; не ки су цео жи-
вот про ве ли у свом ма на сти ру, не ки су про-
пу то ва ли ко ли ко и пу сто ло ви у аван ту ри-
стич ком ро ма ну; не ки су жи ве ли узо р но, не ки 
су чи ни ли пре сту пе; не ки су скон ча ли мир но, 
не ки су стра да ли у исто риј ским вр тло зи-
ма... Сме њу је се ово мно штво пред чи та о че-
вим очи ма као у ка квој па но ра ми. „Ко ли ка 
је раз ли ка ме ђу њи ма! Па ипак, сви су ве за ни 
истим мо на шким обе ти ма и при па да ју мо-
на штву. И сви су, као и све тов ња ци, од кр ви 
и ме са са сво јим сла бо сти ма под ло жни ис ку-
ше њи ма, под ло жни гре ху. Не иду у мо на штво 
са вр ше ни, у ма на сти ру је дан дру гог под у пи-
ру да би се уса вр ша ва ли.“ Мно ге мо на шке 
суд би не би, ка же ау тор, би ле „за хвал на и за-
мам на гра ђа за до бру ро ман си јер ску об ра ду“, 
али за та кав по ду хват би би ли нео п ход ни 
„до пун ска оба ве ште ност, на уч на бри жљи-
вост, при стој на опре зност, умет нич ка на да-
ре ност и ду же вре ме“. Као по тен ци јал ни ма-
те ри јал за та кву об ра ду по ме ни мо са мо две 
од ред ни це – опет по сво је вр сном кон тра сту. 
Алек си је (Са вић), мо нах ма на сти ра Го мир ја 
на пре ло му XIX и XX ве ка, био је ак тер 
пра вог кри ми-три ле ра, нај ви ше за хва љу ју-
ћи сво јој пре кој на ра ви: кад се јед ном на шао 
у Аме ри ци као ду ше бри жник над срп ском 
ко ло ни јом у Пит сбур гу, ви ше се ни је вра-
ћао; су ко бља вао се са цр кве ним вла сти ма, 
су ђе но му је и раш чи њен је, али се он на то 
ни је оба зи рао и да ље је слу жио, све до смр-
ти. С дру ге стра не сто ји тра гич на при ча о 
Ра фа и лу (Мом чи ло ви ћу), сли ка ру и ши ша-
то вач ком игу ма ну, ко јег су 1941. уста ше ухап-
си ле у ма на сти ру и уби ле на кон ду гог му че-
ња. Свети ар хи је реј ски са бор Срп ске пра во-
слав не цр кве га је на за се да њу 1999. про гла сио 
за све ти те ља.

Кад је реч о на уч ној бри жљи во сти, мо ра 
се при ме ти ти да је у књи зи не мањ ка, упр кос 
свим те шко ћа ма сна ла же ња у рап со дич ном 
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мо ру по да та ка ко ји су се сли ли у овај лек си-
кон. Као до дат ни ма те ри јал, ту су и по да ци о 
ма на сти ри ма ко ји су трај но или при вре ме но 
при па да ли Кар ло вач кој ми тро по ли ји, те не-
ко ли ко ре ги ста ра, по пре зи ме ни ма и ме сти-
ма ро ђе ња мо на ха и мо на хи ња. Дра го цен је 
и илу стра тив ни ма те ри јал у књи зи – то дра-
го це ни ји ако узме мо у об зир чи ње ни цу да 
се мо на си ни су че сто фо то гра фи са ли, а и да се 
чу до фо то гра фи је ја вља тек ре ла тив но ка-
сно у пе ри о ду об у хва ће ном овом лек си ко-
граф ском гра ђом.

И на кра ју јед на ин сај дер ска при мед ба. Са 
са др жа јем ове књи ге упо зна ла сам се кроз 
јед ну спе ци фич ну вр сту по мног чи та ња – 
као њен ко рек тор. Сит ни про бле ми то ком тог 
про це са про ши ри ли су окви ре овог на из глед 
ру тин ског по сла, па сам се, мо жда и пре те-
ру ју ћи, осе ти ла уву че ном у чи та ву ову сто-
ри ју, ви ше не го што то би ва при ова квим де-
лат но сти ма. Кроз раз го во ре са ау то ром, док 
смо тра га ли за по гре шно по ста вље ним фо-
то гра фи ја ма или се спо ри ли око не ке пра во-
пи сне нор ме, са зна ла сам још мно го то га о 
ју на ци ма ко ји на се ља ва ју стра ни це овог лек-
си ко на. А упра во лек тор ско-ко рек тор ско над-
зи ра ње омо гу ћи ло ми је да ову књи гу про-

чи там она ко ка ко се лек си ко ни и реч ни ци 
ина че не чи та ју – ре дом, од по чет ка до кра ја. 
И не мо гу се оте ти ути ску да сам чи та ла ро-
ман – не скла ди ште по тен ци јал них ро ма-
неск них суд би на, ко је је на го ве стио Сте ван 
Бу гар ски, већ це ли ну – ла ба ву и фраг мен тар-
ну, до ду ше – у ко јој се, опет као у па но ра ми, 
у вра то лом ном вре мен ском не ре ду, сме њу ју 
ли ко ви че сто истих име на али раз ли чи тих 
суд би на, где се ме ђу соб не ве зе мо гу ре кон-
стру и са ти уз зна тан чи та лач ки на пор. Ује ди-
њу ју ћа нит ових че сти ца мо же би ти про стор 
Кар ло вач ке ми тро по ли је, али и са ма иде ја 
мо на штва. Срж те иде је, ка ко то за кљу чу је 
Сте ван Бу гар ски, је сте љу бав. „Мно го хри-
шћан ске љу ба ви мо ра да ца ру је у мо на шким 
за јед ни ца ма, ма да у оби те љи ни су сви јед на ки 
ни у до бру ни у злу. Мно го се они раз ли ку ју 
ме ђу со бом у де та љи ма, у сит ни ца ма, али су 
зби је ни у су шти ни. Има у ма на сти ри ма не-
че га пче ли њег.“ 

С љу ба вљу је са чи њен и овај лек си кон-пче-
ли њак, ко ји ће, ве ру јем, про на ћи мно ге ко ри-
сни ке и чи та о це, ра зно ли ке ка кви су и мона си 
ко је је ме ђу својe корицe оку пио. С љу ба вљу 
га је и из дао гр ге те шки пче ли њак.

Мир ја на Ка ра но вић

UDC 343.819.5(=163.41)(498.44)”1914/1916”(049.32)

До ку мен ти о уми ра њу Ср ба за то че ни ка у Арад ском ло го ру  
1914–1915 (1916) го ди не (прир. Сте ван Бу гар ски и Бо жи дар Па нић),  

Пла то не ум, Но ви Сад 2016, 492 стр.

При ча о Ср би ма и Ср би ји у Пр вом свет-
ском ра ту че сто се сво ди на не ко ли ко но се ћих 
и пре о вла ђу ју ћих мо ти ва као што су Цер, Ко-
лу ба ра, Ал бан ска гол го та и Со лун ски фронт, 
као и на ста ти сти ку и бро је ве, пре све га умр-
лих и по ги ну лих у ра ту. Број ну ла ко ји ма се 
опе ри ше у ци фра ма ко је да нас др жи мо као 
ва же ће за при каз гу би та ка срп ског на ро да у 
Ве ли ком ра ту све до чи о ка та стро фи ко ја нас 
је за де си ла. Али, иза свих тих бро је ва о сто-
ти на ма хи ља да умр лих, по ги ну лих, иза свих 
про це на та ко ји при ка зу ју де мо граф ске па до-
ве и уни ште ње не ви де се ни име на ни жи-
во ти љу ди ко ји су не ста ли у том нео пи си во 
стра шном вре ме ну. 

Иа ко се не мо же оспо ри ти да се срп ска 
исто ри о гра фи ја ба ви ла и ба ви про бле мом 
ло го ра за срп ске вој ни ке и ци ви ле на те ри то-
ри ји Ау стро у гар ске мо нар хи је, ути сак је да 
је тај про блем остао на мар ги ни и да му се мо-
гло по кло ни ти ви ше па жње у на шој на уч ној 

за јед ни ци. Не што да ље у про у ча ва њу те про-
бле ма ти ке оти шли су исто ри ча ри и пу бли-
ци сти из ре до ва срп ске за јед ни це у Ру му ни-
ји ба ве ћи се на ро чи то фе но ме ном јед ног од 
нај по зна ти јих та квих ло го ра, оно га у Ара ду. 
Раз лог је сва ка ко тај што се тај ло гор на ла зио 
на „њи хо вој те ри то ри ји“, у њи хо вом не по-
сред ном су сед ству, и што су њи хо ви пре ци 
са свим си гур но би ли сво је вр сни све до ци 
стра да ња сво јих су на род ни ка у ка за ма ти ма 
арад ске твр ђа ве.

До ку мен ти о уми ра њу Ср ба за то че ни ка 
у Арад ском ло го ру 1914–1915 (1916) ко је су нам 
при ре ди ли Сте ван Бу гар ски и Бо жи дар Па-
нић све до чан ство је ко је ожи вља ва жр тве 
тог зло гла сног ме ста са оп шта ва ју ћи нам уме-
сто пра зних бро је ва и ста ти сти ка ствар не 
љу де, њи хо ва име на, го ди не, за ни ма ња, јед-
ном реч ју – жи во те. Жи во те окон ча не у ме-
мљи вим га ле ри ја ма вој ног ком плек са. Ве ћи на 
тих љу ди би ли су ци ви ли, чак и де ца, же не, 
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ста р ци, чак и љу ди ко ји су у ло гор до не ти на 
но си ли ма, на са мр ти... Не ве ро ва тан је по да-
так ко ји се из та бе ла ове књи ге да иш чи та ти: 
да је нај мла ђа жр тва Ара да има ла све га че-
ти ри ме се ца, а нај ста ри ја чак 101 го ди ну. Ко ме 
је и ка ква прет ња мо гао би ти не ко стар че-
ти ри ме се ца или 101 го ди ну? 

При ре ђи ва чи, или бо ље ре че но, ау то ри ове 
књи ге уми ра ња по ку ша ли су да уђу у траг 
пра вом бро ју жр тва овог ло го ра у пе ри о ду 
нај ин тен зив ни јег при сти за ња ин тер ни ра ца 
у ње га, тј. у пе ри о ду ка да је сто па смрт но сти 
би ла нај ве ћа. У том ци љу по слу жи ли су се 
укр шта њем и са би ра њем по да та ка из три 
исто риј ска из во ра пре ко ко јих се мо гао нај-
тач ни је ре ги стро ва ти број умр лих. Пр ви од 
њих ко ји до но си нај ви ше име на је Фонд Арад-
ске по ли ци је у окви ру Арад ске слу жбе На-
ци о нал ног ар хи ва Ру му ни је, дру ги су Ма-
тич ни про то ко ли Те ке ли ји не цр кве у Ара ду, 
а тре ћи је спи сак Ср ба ин тер ни ра ца са хра-
њених на град ском До њем гро бљу по спи ску 
про то је ре ја Уро ша Ко ви нчи ћа. Уз по моћ ове 
три гру пе до ку ме на та ау то ри су ре ги стро-
ва ли 1334 пре ми ну ла ин тер нир ца за пе ри од 
од 31. ју ла 1914. до 4. де цем бра 1915. го ди не, 
од но сно за 16 ме се ци и 4 да на. Ка ко и са ми 
ка жу у ве зи са бро јем умр лих до кра ја по-
сто ја ња ло го ра, ба ра та се раз ли чи тим бро је-
ви ма. Је дан од по да та ка са кра ја ра та го во ри 
о укуп но 4317 жр та ва ове там ни це. Ау то ри 
тај број ни ти од ба цу ју ни ти га при хва та ју, 
али му да ју кре ди би ли тет с об зи ром на то 
да су га не по сред но по сле ра та уста но ви ли 
чла но ви Цр кве ног од бо ра у Ара ду, тј. љу ди 
ко ји су има ли мо гућ но сти и сред ста ва да до ђу 
до ова кве вр сте по да та ка. Из ово га про из ла-
зи да је број умр лих у пе ри о ду ко ји се у овој 
књи зи об ра ђу је мо гао би ти и ве ћи, али ау то-
ри су за ме то до ло шки оквир узе ли да об ја ве 
стра да ње оних ин тер ни ра ца до чи јих су име-
на мо гли до ћи. За то и број до ко јег су до шли 
укр шта њем ова три из во ра не сма тра ју ко-
нач ним. 

Иа ко би се по на сло ву књи ге мо гло прет-
по ста ви ти да се ра ди о зби р ци при ре ђе не 
гра ђе, ова књи га је ипак мно го ви ше од то га. 
Увод них 30 стра на (7–37) под на сло вом При-
ступ вр ло су дра го це на сту ди ја са чи ње на 
на осно ву ов де при ре ђе них до ку ме на та ко ја 
чи та о це упу ћу је на ме то до ло шки при ступ 
али и на то о ка квој вр сти ло го ра се ра ди ло 
и ко ји је био про фил ње го вих за то че ни ка. 
При ка за ни су и усло ви жи во та у за то че ни-
штву, од нос упра ве пре ма за то че ни ци ма, као 
и ста нов ни ка Ара да ме ђу ко ји ма и ма ло број -
них Ср ба. Сем то га, да то је ви ше та бе ла на 
осно ву ко јих се из ви ше угло ва мо же са гле-

да ти стра да ње жр та ва Ара да по да ни ма, уз ра-
сту... Опи са на су гро бља на ко ји ма су жр тве 
са хра ње не, ка ко су из гле да ла у он да шње вре-
ме и у ка квом су ста њу да нас.

По сле сту ди је сле де до ку мен ти по де ље-
ни у већ на ве де не три гру пе (стр. 39–180). У 
ства ри, ра ди се о пре пи су до ку ме на та. По ли-
циј ски из ве шта ји су да ти пр во на ма ђар ском 
је зи ку а по том пре ве де ни на срп ски. Уз пре-
вод сто је не из бе жне ин тер вен ци је при ре ђи-
ва ча на оним ме сти ма где су угар ски по ли циј-
ски и вој ни ор га ни име на на во ди ли по гре шно, 
од но сно где тран сли те ра ци ја срп ских име на 
на ма ђар ски је зик ни је ко рект на. По ли циј ски 
до пи си от кри ва ју су ро ву ефи ка сност и пре-
ци зност чи нов нич ког апа ра та. Ве ћи ном пи са-
на као по ша бло ну, сме њу ју се име на умр лих 
по ред ко јих сто је њи хо ва го ди шта, уз го то во 
оба ве зну при мед бу: „Зах те ва ле кар ски пре-
глед.“ За тим су на ве де ни по да ци ко је оба вио 
об дук ци ју и ме сто са хра не. Из про то ко ла Те-
ке ли ји не цр кве о ин тер нир ци ма се да са зна-
ти по не што ви ше – не где име оца, мај ке, су-
пру ге, за ни ма ње, је ди ни ца у ко јој је слу жио 
у слу ча ју за ро бље них вој ни ка и узрок смр ти. 
За умр ле 15. ја ну а ра 1915, а би ло их је 39, за-
бе ле же на су са мо име на. На спи ску про те Ко-
вин чи ћа сто је име на, го ди не, да ту ми смр ти... 
по не где име мај ке или су пру ге. И за ни мљи-
во, у ру бри ци за ни ма ње, огром ној ве ћи ни 
сто ји: ра тар. По че сто је реч о љу ди ма у пе де-
се тим, ше зде се тим и се дам де се тим го ди на ма, 
а ни су рет ки ни они са 16, 14, 11 и 9 го ди на, ни 
нај мла ђи, од го ди ну и го ди ну и по да на. Са 
спи ска је ја сно да је ве ћи на ме ђу њи ма вој но 
не спо соб на и да ау стро у гар ској вла сти ни су 
мо гли би ти ни ка ква прет ња. Њи хо ва кри ви-
ца је јед но став но би ла у то ме што су ро ђе ни 
као при пад ни ци сво га на ро да.

По сле ове це ли не при ре ђи ва чи су се од-
лу чи ли да са чи не абе цед ни спи сак жр та ва 
ло го ра у Ара ду, чи ја су име на убе ле же на у 
већ по ме ну та три из во ра. На ред них 39 стра-
на ове књи ге (181–220) чи ни та бе ла у ко јој се 
уз име на жр та ва на во де њи хо ве го ди не ста-
ро сти и из вор из ко јег је име при бе ле же но. 
Та мо где су име на жр та ва про на ђе на у угар-
ским по ли циј ским до ку мен ти ма, она су на во-
ђе на у ма ђар ском ори ги на лу, од но сно она ко 
ка ко су их по ли циј ски ор га ни при бе ле жи-
ли, а по том и на срп ском уз ма ње ис прав ке 
ау то ра та мо где је из из во ра не ја сно ко је име 
је у пи та њу.

По сле би бли о гра фи је ко ри ште не у из ра ди 
ове зби р ке (221–222) сле де фак си ми ли ов де 
пре зен то ва них до ку ме на та, тј. фак си ми ли 
ло гор ских ра пор та Арад ској по ли ци ји, као 
и упи са у Ма тич ном про то ко лу Те ке ли ји не 



цр кве (стр. 223–471). На ред них се дам стра-
на чи не фо то гра фи је ин тер ни ра ца, њи хо вог 
спро во ђе ња у ло гор, твр ђав ских ка за ма та и 
га ле ри ја, гро ба ља на ко јем су жр тве по гре бе-
не... На кра ју сто је ре зи меи на че ти ри је зи ка.

Ова књи га-жр тво слов ник вред но је све до-
чан ство стра да ња, чи стог и искре ног му че-
ни штва на ших број них су на род ни ка, за то че-
ни ка јед не на вод но ци ви ли зо ва не европ ске 
др жа ве, др жа ве ко ја је све ту не сум њи во да ла 
мно го у кул ту ри и на у ци а ко ја је и по ред то га 
би ла до вољ но при ми тив на и не чо веч на да ван 
за ко на ста ви хи ља де сво јих гра ђа на чи ји је 
грех био са мо то што су би ли дру ге на род но-

сти. На њих се об ру ши ла свом ефи ка сно шћу 
и бру тал но шћу свог би ро крат ског и ре пре-
сив ног апа ра та да би их отр гла са зе мље на 
ко јој су жи ве ли и за то чи ла у мра ку арад ских 
ла гу ма, где су пре пу ште ни бо ле сти ма, вла-
зи и хлад но ћи, у ти ши ни, да ле ко од ту ђих 
по гле да скон ча ли. Том тра гич ном мно штву 
ова је књи га вра ти ла лич на име на, из ве ла их 
ме ђу жи ве, на све тлост, да све до че као спо-
ме ник, као опо ме на.

На ко ри ца ма ове књи ге сто ји да је пр ва у 
ни зу. Жр тве арад ског ло го ра за слу жу ју да 
се ова књи га на ста ви.

Бра ни слав О. По по вић
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САРАДНИЦИ У ОВОМ БРОЈУ ЗБОРНИКА

Стеван Бугарски, рођен 1939. у Српском Семартону, Румунија. Завршио је 
Српску гимназију у Темишвару (1956) и две године Факултета руског језика на 
Педагошком институту у Букурешту (1958). Осуђен је на шест година поправног 
затвора због вербалног деликта, а робовао је до помиловања 1962. године. По по-
вратку из затвора, запослио се као физички радник и машинбравар. Завршио је 
Машински факултет на Техничком универзитету у Темишвару (1971). Радио је у 
струци и сарађивао у српској периодици и Српској емисији Радио Темишвара. 
Сада је пензионер, живи у Темишвару. Од првенца По Семартону кроз простор и 
време (1982) до књиге Монаштво Карловачке митрополије. Грађа за биографски 
речник (коаутор Сава Вуковић, 2018) његово дело обухвата тридесетак томова из 
домена друштвене и културне историје Срба у Румунији. 

Жарко Војновић, рођен 1971. у Карловцу, Хрватска. Средњу школу завршио 
је у Вуковару 1990. године. Дипломирао је 1997. на Групи за српску и општу књи-
жевност Филолошког факултета у Београду. Од 2000. до 2011. радио је у Градској 
библиотеци Панчевa, а од тада до данас у Народној библиотеци Србије. Начелник 
је Oдељења за библиографију. Докторску дисертацију Манастирске библиотеке 
на подручју Карловачке митрополије у 18. веку одбранио је септембра 2018. године. 
Аутор је књига: Рађање словесног града – каталог старих књига Градске библио-
теке Панчево, 2009; Из Спарте светлост – живот и подвизи Каменка и Павла 
Браће Јовановића, 2010; Кућа на камену – Војловица и њене књиге, 2015. Бави се 
историјом српске књиге и библиотекарства, историјом књижевности, национал-
ном ретроспективном библиографијом и историјом српског издаваштва.

Дејан Јакшић, рођен 1973. у Новом Саду. Историчар, архивски саветник, 
дипломирао је на Филозофском факултету у Новом Саду, на Катедри за историју 
(1998). Завршио је постдипломске студије на смеру Национална историја средњег 
века и магистрирао са тезом Белопољски летопис (2009). Од 2001. године ради у 
Архиву Војводине где се бави старијим архивским фондовима и обрадом грађе на 
латинском језику (стекао је звање архивског саветника). Током три истраживачка 
боравка у Темишвару (Румунија) систематски је проучавао садржај архивске грађе 
везане за данашњу територију АП Војводине, Банат и српски народ у тамошњем 
Државном архиву. Аутор је већег броја научних радова и приказа које објављује у 
стручним часописима и у посебним зборницима радова. Био је сарадник/редактор/
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уредник у припреми и објављивању више публикација. Објављене књиге: Бачко-бо-
дрошка жупанија 1688–1849, Каталог одабраних садржаја докумената (1801–1805), 
св. 10, 2005; Торонталска жупанија 1731–1849, Каталог одабраних садржаја до-
кумената (1731–1785), св. 1, 2008; Приручни вишејезични речник за архивисте (ко-
аутор), 2012; Бачко-бодрошка жупанија 1688–1849, Каталог одабраних садржаја 
докумената из фонда број 2 (1806–1809), св. 11, 2014.

Мирјана Карановић, рођена 1967. у Кикинди. Завршила Карловачку гимна-
зију. Дипломирала филозофију и компаративну књижевност на Филозофском фа-
култету Свеучилишта у Загребу. Магистрирала на Одсеку за српску књижевност 
Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду (Типови и функције припове-
дача у делу Милице Мићић Димовске). Запослена је у Лексикографском одељењу 
Матице српске као редактор у Лексикону писаца српске књижевности. Приредила 
је књигу Вешта у сновању, вешта у ткању (коаутори Васа Павковић и Владимир 
Димовски), 2016. Радове из области компаратистике, наратологије и књижевности 
за децу објављује у књижевној периодици.

Јована Касаш, рођена 1987. године у Новом Саду. Мастер историчар. Основ-
не академске студије уписала на Одсеку за историју Филозофског факултета у 
Новом Саду 2006. Школске 2010/11. године уписује мастер академске студије. 
Mастер рад Кнез Павле Карађорђевић у вртлогу европских збивања уочи Другог 
светског рата је објављен у оквиру едиције „Мастер“ Малог историјског друштва 
у Новом Саду 2013. Добитник је награде „Академик Славко Гавриловић“. Школске 
2011/12. године уписује докторске студије, такође на Филозофском факултету у 
Новом Саду. У току је рад на тези Срби у Темишвару и прва југословенска држава 
1918–1921. Од 2012. сарадник је у настави на предмету Југославија за време и после 
Другог светског рата, а тренутно је сарадник у настави и на предмету Историог-
рафија о Југославији код професора др Слободана Бјелице на Филозофском факул-
тету у Новом Саду, на Одсеку за историју. Објавила више радова које се тичу ис-
торије Срба у Темишвару: „Прилике у Темишвару крајем 1918 и један непознати 
докуменат темишварских Срба“, Истраживања, 2013; „Димитрије Мита Клицин 
(1869–1943) – српски национални делатник“,Војвођански простор у контексту 
европске историје: зборник радова са међународне конференције, 2014. Учество-
вала 2014. на међународноj конференцији Миграције од антике и саопштила рад 
„Сеоба темишварских Срба након одласка српске војске у складу са одлукама ми-
ровне конференције у Паризу 1919. године“. Рад „Самоопредељење темишварских 
Срба да се присаједине Краљевству Срба, Хрвата и Словенаца“ објављен је у часо-
пису Култура.

Адријана Сида Мањеа, рођена 1966. у Темишвару, Румунија. Завршила је 
Српску гимназију (1985) и Машински факултет на Политехничком универзитету 
„Трајан Вуја“ (1990) у Темишвару, где је одбранила докторску дисертацију из обла-
сти механике флуида (1999). Ванредни је професор на Политехничком универзи-
тету у Темишвару и сарадник Српске емисије Радио Темишвара. Објавила је више 
радова из области механике флуида и хидрауличних машина и из културне исто-
рије Срба у стручној периодици и колективним збиркама у земљи и иностранству.



Зоран Марков, рођен 1984. у Темишвару, Румунија. Завршио је Српску те-
оретску гимназију „Доситеј Обрадовић“ (2003), дипломирао историју (2007) и за-
вршио мастер студије (2009) на Западном универзитету у Темишвару. Одбранио је 
докторску дисертацију на Историјском факултету Универзитета „Бабеш-Бољај“ у 
Клужу из области балканског средњовековног оружја Од 2007. године ради као 
кустос у Музеј Баната у Темишвару. Проучава војну историју и оружарство, али и 
историју Срба на територији Баната у Румунији. Објавио је више стручних радова 
из области историје оружарства и историје Срба на територији Баната, организо-
вао је више тематских изложби у Румунији и Србији. Објављене књиге: Cold Arms 
(коаутор Драгутин Петровић), 2012; Pistoale şi revolvere: Colecţia de arme a Muzeului 
Banatului din Timişoara (коаутор Серђу Галиш), 2014. 

Дејан Попов, рођен 1979. у Темишвару, Румунија. Завршио је Банатски нацио-
нални колеџ (1998), дипломирао (2003) и мастер студије завршио (2005) на Факул-
тету електронике и телекомуникација Универзитета „Политехника” у Те ми швару. 
Ради у струци у Темишвару. Сарадник је недељника Наша реч и Српске емисије 
Радио Темишвара. Бави се историјом Срба на територији Баната у Румунији. Објавио 
је књиге: Хор Православне српске саборне цркве у Темишвару 1997–2007 (Моно-
граф ске белешке), 2007 (друго, допуњено издање, 2017); Православна српска паро-
хија у Улбечу, 2015; и више радова из области културне историје Срба у Румунији, 
као и из области технике у стручној периодици. 

Душан Ј. Попов, рођен 1948. у Наћвали код Арада, Румунија. Завршио је 
гимназију у Араду (1966) и Факултет физике на Универзитету у Темишвару (1971). 
Докторску дисертацију из области физике одбранио је на Универзитету у Крајови 
(1987). Био је уредник за српске уџбенике у Дидактичкој и педагошкој издавачкој 
кући из Букурешта до 1977. године, а затим је прешао на Универзитет „Полите-
хника“ у Темишвару, где је од 2006. редовни професор. Вршио је дужност научног 
секретара и шефа Катедре за физику. У пензији је од 2013. године. Проучава про-
шлост Срба у Поморишју. Објавио је неколико научних и дидактичких књига из 
области физике, а у стручној периодици и колективним зборницима у земљи и 
иностранству више прилога о историјском доприносу Срба развоју науке и културе 
(Арад кроз време, Банатске новине, Бездински весник, Књижевни живот, Наша реч, 
Правда, Темишварски весник); сарађивао је у Српској емисији Радио Темишвара. 

Бранислав О. Поповић, рођен 1978. у Задру, Хрватска. Основну школу по-
хађао у Задру, Буђановцима (Рума) и Новом Саду. Завршио општи смер Гимназије 
„Светозар Марковић“ у Новом Саду (1997). Дипломирао (2002) на Одсеку за исто-
рију Филозофског факултета у Новом Саду, где је 2008. одбранио магистарски рад 
Југославија на Париској мировној конференцији 1946–1947. године. Од 2004. запо-
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наврата био је стручни консултант РТВ поводом значајних историјских јубилеја. 
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Новаковић, Стефан 82

Њ

Његован, Драго 11, 26

О

Обрадовић, Емилија 84, 92
Обрадовић, Петра 92
Обрадовић, Тома 92
Обрин, поручник 151
Олареску, Дамјан (Dămian Olărescu) 145
Олтјан, Јон 202
Олтјен, Стојко 202
Ончин, Милан 66
Орбин, Мавро 105, 110
Орфелин, Захарија 105, 112–113
Остојин, Бора 62

П

Павковић, Васа 218
Павле (Авакумовић) 101, 106–107, 179–181, 184
Павле (Кенгелац) 212
Павле (Ненадовић) 32–33, 97, 105, 113
Павлас, Игњат 12–13, 15, 20
Павловић, Јаков 125
Павловић, Јоаким 179
Павловић, Милан П. 83, 91
Павловић, Никола 125
Павловић, Слободан 118
Пандуровић, Владислав 11
Пандуровић, Дионисије 81–83, 89–90
Панић, Божидар 206, 213
Паскијевић, Стјепан 125
Пасковић, Јаков Ј. 83–84, 86, 92
Паску, Јоан (Ioan Pascu) 142
Паску, Павел (Pavel Pascu) 136–137
Паункић, Влада 68, 70
Пејић, Димитрије 62
Пејић, Јаша 62
Пекић, Петар 23, 26
Пепелеа, Силвију (Silviu Pepelea) 44–45
Перинац, Стева 206
Петар I Карађорђевић 24, 141, 147, 159–160
Петар Велики, руски цар 104, 109
Петар (Могила) 114
Петар (Петровић) 178–188
Петков, Бранко 75
Петков, Ђока 74–75
Петков, Танацко 74
Петри, Антон Петер (Anton Peter Petri) 203
Петров, Јоса 203

Петров, Милан 172, 175
Петровић/Чандри (Csandri), кнез 156–157
Петровић, Адам 187
Петровић, Вељко 83
Петровић, Георгије 179
Петровић, Драгутин 219
Петровић, Душан 208
Петровић, Евгеније 67
Петровић, Илија 179
Петровић, Мартин 187
Петровић, Милан 15
Петровић, Петар 184
Петровић, Томас 125
Петроније, в. Сланкаменац, Првош
Петру, Јосиф (Iosif Petru) 137–138
Пивничеру, В. (V. Pivniceru), румунски жан-

дарм 53
Пилић, Младен 15
Питирим, епископ новгородски 110
Поликапров, Федор 111
Полоцки, Симеон 104, 109–110
Попа, Николаје (Nicolae Popa) 148
Попов, Дејан 73–94, 177–197, 208, 219
Попов, Душан Ј. 73–94, 208, 219
Попов, Јефта 75
Попов, Јулијана 67
Попов, Миодраг 208
Поповић, Андрија 67
Поповић, Атанасије, Спата 182
Поповић, Атанасије, Лапушник 182
Поповић, Атанасије, Брусник 182
Поповић, Атанасије, Жупанешти 186
Поповић, Бранислав О. 213–215, 219–220
Поповић, Василије 180
Поповић, Викентије, Кувежда 180
Поповић, Викентије, Каполнаш 183
Поповић, Владимир 146
Поповић, Гаврил 188
Поповић, Георгије, Грош 184
Поповић, Георгије, Маржину 185
Поповић, Георгије, Руманешти 186
Поповић, Георгије, Мутник 187
Поповић, Георгије, Судријаш 188
Поповић, Георгије, Кличова 188
Поповић, Георгије, Нови Арад 201
Поповић, Дамаскин, Кошава 185
Поповић, Дамаскин, Фарашешти 186
Поповић, Дамаскин, Сурдуку 188
Поповић, Деспот, Кесенц 178
Поповић, Деспот, Лабашинц 181
Поповић, Димитрије 185
Поповић, Драгој 182
Поповић, Душан Ј. 73
Поповић, Ђорђе 84
Поповић, Живан, Фибиш 179
Поповић, Живан, Кувежда 180
Поповић, Живан, Доргош 181
Поповић, Захарије 182
Поповић, Исидора 220

225



Поповић, Јоаникије 185
Поповић, Јован, Велика Кикинда 83
Поповић, Јован, Шустаровац 181
Поповић, Јован, Бара 182
Поповић, Јован, Остров 183
Поповић, Јован, Каполнаш 183
Поповић, Јован, Басешти 184
Поповић, Јован, Батешти 185
Поповић, Јован, Кривина 186
Поповић, Јован, Фердија 187
Поповић, Јосиф, Алеуш 179
Поповић, Јосиф, Усусов 181
Поповић, Јосиф, Белотинац 181
Поповић, Јосиф, Цела 183
Поповић, Јосиф, Пожога 184
Поповић, Јосиф, Фажет, парох 184
Поповић, Јосиф, Фажет, капелан 184
Поповић, Јосиф, Томешти 186
Поповић, Кирил 183
Поповић, Константин 179
Поповић, Крачун 202
Поповић, Лука 188
Поповић, Максим 184
Поповић, Марко 179
Поповић, Мартин, Рагманешти 182
Поповић, Мартин, Брјазова 185
Поповић, Мартин, Фердија 187
Поповић, Мартин, Саразани 188
Поповић, Мика 21
Поповић, Милан Л. 25
Поповић, Михаил, Лункану, Гламна 186–187
Поповић, Михаил, Жупаниј 188
Поповић, Нестор 183
Поповић, Павел 187
Поповић, Петар, Брестовац 180
Поповић, Петар, Секаш 181
Поповић, Петар, Шентешти 185
Поповић, Симеон 182
Поповић, Соломон 183
Поповић, Софроније 187
Поповић, Теодор, Алеуш 179
Поповић, Теодор, Фибиш 179
Поповић, Теодор, Киздија 180
Поповић, Теодор, Усусов 181
Поповић, Теодор, Келмак 181
Поповић, Теодор, Булза 184
Поповић, Тома, Липова 178
Поповић, Тома, Бакамезеу 183
Поповић, Тома, Сурдуку 188
Поповић, Христофор 179
Поповић Текелија, браћа, ктитори 172
Поповичу, Николаје (Nicolae Popoviciu) 149
Предић, Милан 68
Прајер, Јохан Н. (Johann N. Preyer) 117
Прекајски, Иван 15, 19
Препелицаји (Prepeliczay), поседник 159
Прибићевић, Светозар 11–12, 15, 21–22
Прокић, Маринко 70
Прокопович, Теофан 104–105, 112

Пузовић, Љиљана И. 29–41, 220
Путин, Петру (Petru Putin) 147
Путић, Јулије (Iuliu Putici) 143
Путић, Милан 63
Пуфендорф, Самуел фон 105, 110

Р

Радак, Јован 87
Радић, Среда 62
Радовић, Петар 184
Радоњић, Јован 33–34, 36
Радосављев, Живан 202
Радосављевић, Озрен М. 172
Радулов, Бранислав 67
Радуловачки, Нина 37
Ракочеану, Георге (Gheorghe Racoceanu) 51
Ранисављевић, официр, закупник 157
Рат, Август 15
Ратковић, Максим 97
Рафаило (Момчиловић) 212
Ремин, Рада 62
Ренијус, Јохан 106, 114
Рос, Мартин (Martin Rоos) 117
Росић, Арон 61
Росић, Милош 62
Росић, Тоша 62
Ростовски, Димитрије 104, 110
Рот, Ото (Otto Roth) 7–10, 13, 15–20, 22–25, 27
Руварац, Димитрије 29–30, 32–33, 35, 37–38, 

97, 99, 105, 201

С

Сава (Вуковић) 106, 167, 175, 178, 211, 217
Сава, Дору (Doru Sava) 201
Саватић, пуковник 9
Савковић, Јован 15
Савловић, Петар 181
Савојски, Евгеније 117
Саву, Василе (Vasile Savu) 147
Савулеску, Трајан (Traian Săvulescu) 45, 49
Салцман, Фридрих Закариас 114
Самуило (Маширевић) 107
Сандровић, Ђорђе 144
Сапари, гроф 64
Саран, Симон 202
Свирчевић, Христифор 15
Секулин, Ђорђе (George Seculin) 147
Селеслау, Јакоб (Iacob Seleslau) 143
Сили, Глигор (Gligor Sili) 136–137
Симеоновић, Лазар 180
Симионеску, М. (M. Simionescu), водник 53
Симон, епископ суздаљски 110
Симон, каноник 127
Симоновић, Радивој 208
Синесије (Живановић) 183
Сифниос, Јулије М. 82, 90
Славинецки, Епифаније 109

226



Сланкаменац, Првош 212
Слијепчевић, Ђоко 29
Смотрицки, Мелетије 111
Софроније (Кириловић) 178–181, 184–185, 

187–188
Србован, Милан 75
Стаморан, Арса 75
Стаморан, Иван 75
Стаморан, Милутин 75
Стаморан, Никола 75
Стаморан, Петар 75
Стаморан, Равосија 75
Стаморан, Рада 75
Стаморан, Сава 75, 88
Станисав, Суба 202
Станисављев, Стојко 202
Станков, Секул 75
Станојев, Атанасије/Танасије (Тана) 75–76
Станојев, Живко 74, 77
Станојловић, Александар 208
Станчу, Ромулус (Romulus Stanciu) 145
Степанов, Љубомир 62, 64, 66–67, 100, 107, 206
Степанов, Милош 66
Стефан (Авакумовић) 106
Стефан (Станковић) 174
Стефан (Стратимировић) 167, 173–176
Стефанов, Марко 202
Стефановић, Димитрије Е. 174, 176
Стојанов, Љупко 65
Стојанов, Макса 65
Стојановић, Драган 206
Стојановић, Јосиф 182
Стојановић, Марјан 181
Стојановић, Николаје 178
Стојанчевић, Божидар 84
Стојков, Тоша 75
Стојшић, Владимир 63
Стратеман, Вилхелм 105, 108
Суреску, Ђорђе (George Surescu) 154
Сучу, И. Д. (I. D. Suciu), историчар 201

Т

Текелија, Сава 70, 214
Текеши, велики жупан, комесар 10, 17, 20–21, 

23
Теодоровић, Јулка 62
Теодосије (Веселиновић) 98, 100
Теофилакт Охридски, црквени писац, свети-

тељ 105, 109
Терзин, Ђура 14–15, 17
Терлајин, Стефан 67
Тирол, Димитрије П. 208–209
Тисмонареју, Павле (Pavel Tismonareiu) 150–151
Тоадер, Јосиф (Iosif Toader) 147
Томаш, Теодор 178
Томић, Милица 84, 87–88, 92
Томша, Александар 183
Топаловец, Штефан 202

Тополац, Радивој 143
Торњански, Новак 65
Точанац Радовић, Исидора 29–30, 100
Тривунски, Душан 65
Трлајин, Миливој 75
Тушановић, Душан 15

Ћ

Ћосић, Добрица 209
Ћук, Весна 208
Ћурушкин, Миодраг 43–58, 220

У

Унчански, Љубомир 71

Ф

Фарка, Јован 63
Фенлачки, Радивој 65
Фердинанд, румунски краљ 141, 147
Фердинанд, угарски краљ 173
Ферменџин, Еусебије 117
Филипон, Мартин 12–15, 21–22, 24–25
Флорин, Франц Филип 110
Флорио, Никола ди 125
Фориш, Маћаш (Foris Mátyás) 77
Франц I, аустријски цар 174
Фрања Јосиф, аустријски цар 74
Фруану, Опрја 202

Х

Хамори (Hamori), срески начелник 144
Хегн, политичар 24
Хердељан, Аврам 202
Херло, Петар (Petru Herlo) 152
Хефтен, Бенедикт 110
Хибнер, Јохан 113
Хирш, Филип 115
Хорват, Александар 11, 26
Храбак, Богумил 8, 14–17, 20, 22, 26

Ц

Царан, Александру (Alexandru Ţăran) 164
Церовић, Љубомир 20, 26
Цигу, Димитрије (Dimitrie Ţigu) 137–138
Цирковнику, В. (V. Ţircovnicu), историчар 73
Црњански, Илија 38

Ч

Чавић, Андрија Милан 66
Чекић, Арса 66, 74–75, 78, 88
Чернеску, Емилијан (Emilian Cernescu) 205, 

207
Чизмаш, Јоан (Ioan Cizmaş) 147
Чизмаш, Опрја 202

227



228

Чизмаш, Флорја 202
Чинка, Јован (Iovan Cinca) 145
Чоботин, Благоје 208
Чоботин Илић, Божица 207
Чока, Георге (Gheorghe Cioca) 150–151
Чоројану, Штефан (Ştefan Cioroianu) 145
Чунга, Г. (G. Ciunga), свештеник 161

А

Џефаровић, Христифор 105

А

Шажан, Лека 70
Шајтинац, Радивој 208

Шал (Şal), срески начелник 151
Шамло (Samlo), сељак 48
Швикер, Јохан Хајнрих 30, 32
Шепецијану, Север (Sever Şepeţianu) 143
Шербановић, Јоаким 178
Шимијан, Прокопије (Procopie Şimian) 148
Шинкај, Георге 112
Шолмошан, Вељко 62
Штефан, Маркан 203
Шубоњ, Константин 178
Шуваков, Георгије 37
Шуваков, Јован 37
Шуваков, Са[...] 37

Регистар сачинио
Драган Тубић



А

Акач 31
Алба Јулија (Alba Iulia) 133–135, 137–138, 142, 

144–145, 148–151, 153, 155, 159–162, 164
Албанија 149, 156
Албина (Albina) 164
Алеуш / Алиош (Alioş) 31, 136–137, 179, 195
Алтринген (Altringen) 164
Арад / Стари Арад (Arad) 31, 92–93, 199, 201, 

205, 214, 219
Арадац 31, 191
Арадска жупанија 73
Аустроугарска 73, 89, 154, 189, 213

Б

Баваниште 192
Бабша (Babşa) 137, 193
Базош (Bazoş) 137–138, 189
Бакамезеу (Bacău de Mijloc) 183, 195
Бакова (Bacova) 137
Банат 7–27, 29, 33, 35, 40, 44, 48–49, 74, 86, 89, 

91, 97–98, 128, 131–135, 140, 155, 163, 165–
166, 175, 199, 201, 204, 217, 219

Банатско Ново Село 92, 192
Банлок (Banloc) 32, 56, 137, 190
Бапша (Babşa) 32
Бара (Bara) 31, 182, 195
Баранда 192
Барања 7, 11–12, 21, 26–27, 91
Баратеаз / Бараћаз (Bărăteaz) 138, 189
Басешти (Begheiu Mic) 184, 196
Бата (Bata) 182, 195
Батања (Battanya) 85, 92–93, 201
Батешти (Bătești) 185, 196
Бач-бодрошка жупанија 218
Бачка 7, 11–12, 19, 21, 26–27, 91
Бачка Паланка 93
Башаид 194
Башани 31 
Бегеј (река) 128
Бездин (манастир) 95, 98, 100–101, 103–107, 167, 

172, 176

Бекеш 175
Бела Црква 91
Белинц (Belinţ) 32, 139, 192–193
Белотинц (Belotinţ) 31 , 36, 139, 181, 195
Белошешти (Baloşeşti) 186, 196
Бенчеку де Жос (Bencecu de Jos) 139, 189
Бенчеку де Сус (Bencecu de Sus) 139
Београд 7–8, 10–15, 17–18, 20–27, 30, 33, 35, 97, 

100, 107, 138, 147–148, 155, 157–158, 161, 
167, 174–176, 217, 220

Беодра (Ново Милошево) 32, 194
Берекуца (Berecuța) 164
Берињ (Berini) 47, 139, 194
Берлин 114
Беч (Wien) 33, 74, 104–105, 110–115, 173, 175
Бечеј 32, 194
Бечкеречки дистрикт 31–32
Бикич (Bichigi) 184, 196
Биљед (Biled) 53, 135, 164
Бирда (Birda) 139, 193
Биркиш / Пиркиш (Birchiş) 31, 183, 196
Блажова (Blajova) 140, 194
Бобда / Побда (Bobda) 140, 190
Богда (Bogda) 164
Божур (Traian Vuia) 32, 188, 197
Бока 31, 191
Болдор (Boldur) 31
Борча 31, 192 
Босна 91
Ботешти (Boteşti) 187, 197
Ботинеште (Botineşti) 188
Ботош 31, 192
Бочар 194
Бранешти (Brănești) 185, 196
Братислава / Пожун 114, 173, 175 
Брестовац (Brestovăț) 55, 164, 180, 192, 195
Брештеа (Breșteа) 52, 164
Брјазова (Breazova) 185, 196
Брна (Bârna) 187, 197
Брусник (Bruznic) 182, 195
Будимпешта 9, 16, 20, 23, 106, 167, 174, 176
Будинц (Budinț) 140, 192
Буђановци 219
Бузад (Buzad) 164, 179, 195

ГЕОГРАФСКИ РЕГИСТАР



Бузјаш (Buziaş) 132, 134, 140, 194
Буковац (Bukovăț) 138, 140, 187, 189, 196
Букурешт 61, 64–68, 73, 217, 219–220
Булгаруш (Bulgăruș) 164
Булза (Bulza) 184, 196
Булц (Bulci) 31
Буња (Bunea Mare) 193
Бућин (Butin) 164 

В

Вајмаш 93
Валкањ (Valcani) 165, 191
Ваља Маре (Valea Mare) 183, 194, 196
Ваља Пај (Valea Pai) 194
Ваљево 220
Варјаш (Variaş) 31–32, 45, 48, 61–62, 67, 91, 93, 

135, 165, 189
Варница (Varnița) 163
Ватикан 117–118
Велика Јеча (Iecea Mare) 164
Велика Кикинда → видети: Кикинда
Велика Ремета (Remetea Мare) 156, 189
Велика Теремија (Teremia Mare) 51
Велики Берексов / Берегсов (Beregsău Mare) 

31 131, 139, 190
Велики Бечкерек (Зрењанин) 16, 23, 25–27, 31, 

36, 38, 145, 191
Велики Гај 32, 91, 190
Велики Жам (Jamu Mare) 50, 164
Велики Кевереш (Chevereşu Mare) 47, 50, 143, 

194
Велики Комлош (Comloşu Mare) 31, 132, 145, 

194
Велики Коштеј 193
Велики Омор (Rovinița Mare) 190 
Велики Сакош (Sacoșu Mare) 52, 157
Велики Семиклуш / Српски Свети Никола 

(Sânnicolau Mare) 31, 44, 48, 62–64, 93, 132, 
135, 154, 159, 191, 205

Велики Семпетар (Sânpetru Mare) 48, 64–65, 
92, 31, 165, 191

Велика Теремија (Teremia Mare) 165
Велики Тополовац (Topolovățu Mare) 162
Велики Торак 191
Велики Шемљуг (Șemlacu Mare) 161
Венеција 104, 108–110, 112–113
Вењ (Foeni) 31, 50, 91, 135, 148, 191
Вермеш (Vermeş) 31, 194
Версај (Versailles) 135
Верш Морт (Virişmort) 183, 196
Визеждија (Vizejdiа) 165
Визма (Vizma) 56, 164, 181, 195
Винга / Терезиопољ (Vinga) 32, 44, 47, 132, 163, 

190
Винча (манастир) 95, 98, 107
Вировитичка жупанија 172
Витенберг (Wittenberg) 115
Вишад 32

Војводина 7–9, 11–15, 17–19, 21–22, 26, 33–34, 
37, 73, 167, 172, 175–176, 217

Војловица (манастир) 217
Војтег (Voiteg) 164, 190
Вршац 16, 20, 24, 91, 93, 144, 152
Вукова (Vucova) 31, 164, 194
Вуковар 217

Г

Гад (Gad) 50, 148, 190
Гатаја (Gătaia) 53, 132, 134, 149
Герман (Gherman) 149
Гертениш (Gherteniș) 149
Гетинген (Göttingen) 114
Гизела (Ghizela) 164
Гилад (Ghilad) 31, 150, 190
Гирода (Ghiroda) 164, 190
Гирок (Giroc) 190
Гладна (Gladna) 32
Гламна (Gladna Română) 187, 196
Гојчешти (сада Româneşti) 186
Гомирје (манастир) 212
Готлоб (Gottlob) 150
Грабац (Grabaţ) 164
Градац (Босна) 91
Граничари (Ciavoș, сада Grăniceri) 164, 191
Грачаница (манастир) 109
Гргетег (манастир) 167–168, 173, 175–176, 211
Грош (Groși) 184, 196
Грћанош (Cărpiniș) 31, 51, 164
Грујин (Gruni) 35, 193

Д

Дежан (Dejan) 145
Делиблато 192
Деска (Deszk) 191
Дента (Denta) 32, 37, 52, 164, 190
Дета (Deta) 50, 56, 132, 145
Дињаш (Diniaș) 52, 65, 146, 190
Добрешти (Dobrești) 182, 195
Добрица 31, 192
Долац (Dolaţ) 32, 48, 146, 191
Долово 192
Доњи Бенчек (Bencecu de Jos) 55
Доргош (Dorgoș) 164, 181, 195
Драгојешти (Drăgoești) 164, 193
Драгшинa (Dragşina) 31, 164, 187, 194
Драксинешти (Drăgşineşti) 196
Дринова (Drinova) 187, 197
Дубешти (Dubeşti) 32, 193
Дубоки Надош (Nadăş) 179, 195
Дубош / Дубоз (Duboz) 32, 146, 194
Дуго Село (Nerău) 153, 191
Дулеу (Duleu) 194
Думбравица (Dumbrăvița) 47, 164
Дубровник 118, 125, 129
Дунав (река) 26, 29, 98, 119, 124, 126–127
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Ђ

Ђала 31, 191
Ђармата (Giarmata) 164
Ђир (Giera) 164, 190
Ђирок (Giroc) 31, 150
Ђулвеs (Giulvăz) 47, 50, 52–53, 164, 190

Е

Елемир 31–32, 191
Ердељ 119, 124, 126–127, 162, 199
Ersig (Ерсиг) 194
Ершник (Ierşnic) 32
Ечка 31, 192

Ж

Жабар (Jabăr) 193
Жадањ (Jadani) 151, 189
Жебељ (Jebel) 31, 47, 152, 177, 193
Житиште 191
Жомбољ (Jimbolia) 132, 142, 152
Жупанешти (Jupâneşti) 186, 196
Жупаниј (Jupani) 188
Журешти (Jureşti) 187, 197

З

Забалц (Zăbalţ) 182
Загреб 117, 218
Задар 219
Золду (Zolt) 187, 196
Зорани (Zorani) 185, 196

И

Иванда (Ivanda) 32, 50, 52, 92, 151, 190
Игриш (Igriş) 31, 48, 151, 191
Идвор 192
Иђош 31–32, 194
Извин (Izvin) 151
Изгар (Izgar) 194
Иклодa (Icloda) 31, 164, 194
Иктар (Ictar-Budinţi) 164, 192
Иланџа 31, 192
Иркутск 92 
Итебеј (Српски Итебеј) 31, 34–35, 38, 191

Ј

Јабука 31
Јазак (манастир) 99, 105
Јамена (Срем) 92
Јанков Мост (Јанкаид) 191
Јанова / Јенова (Ianova) 31, 151, 189
Јарковац 31, 192
Јершник (Ierșnic) 193
Јосифалау (Iosifalău) 164 

Јозефово → видети: Нови Кнежевац
Јоханисфелд (Ionel) 164
Југославија 13, 23, 26, 50, 134, 142, 154, 219

К

Кадар (Cadar) 32, 141, 193
Калача (Călacea) 56, 141, 189
Калуђерово (Банат) 91
Кањижа (Нови Кнежевац) 31–32, 191
Капат / Кепет (Căpăţ) 164, 194
Каполнаш (Căpălnaş) 31, 183, 196
Каприора (Căprioara) 183, 196
Карањ (Carani) 135, 164
Карловац (Karlovac, Хрватска) 217 
Карлово (Драгутиново / Ново Милошево) 37, 

194
Кеглевић (Cheglevici) 164
Кежмарок (Kežmarok) 106
Кекеш (Checheș) 164, 180, 195
Келмак (Chelmac) 36, 142, 181, 195
Кенез / Кнез (Satchinez) 31, 47, 135, 158, 189
Керестур (Cherestur) 142, 194
Кесинц (Chesinţ) 31, 34, 142, 178, 195
Кетвељ / Кетфељ (Gelu) 66, 91, 135, 164, 189
Кеча / Румунска Кеча (Checea) 91, 142, 190
Киждија / Киздија (Coşarii) 31, 56, 144, 180, 195
Кизатау (Chizătău) 47, 143, 192
Кијев 38, 104, 108, 110-111
Кикинда 7, 10, 16, 20, 22, 24, 26, 78, 82–83, 87, 

89, 91–92, 194, 218
Кишода (Chişoda) 143, 190
Кишфалуд (Victor Vlad Delamarina) 31
Кладова (Cladova) 193
Кладово 92
Клек 191
Кличова (Cliciova) 32, 188, 197
Клоподија (Clopodia) 144
Клуж 219
Ковач (Covaci) 164
Ковин 31, 192
Колубара 213
Комеат (Comeat) 145 
Конак (Канак) 190
Кошава (Coșava) 185, 196
Кошавица (Coșeviţa) 186, 196
Коштеj (Coşteiu de Sus) 32, 186, 190, 196
Крагујевац 167, 175
Крајова 219
Краљевац / Краловац (Cralovăţ) 90, 164, 193
Крашо-северинска жупанија 12, 21, 184, 193
Крашовска жупанија 134, 194–196
Кривина (Crivina de Sus) 186, 196
Кривобара (Crivobara) 164, 181, 195
Крстур (Cruceni) 145
Крушчица 91
Кувеждија (Cuveşdia) 31, 145, 180, 195
Кувеждин (манастир) 99
Кула (Бачка) 91–92
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232

Кулпин 175
Кумане 31, 34, 194
Куртеа / Куртје (Curtea) 32, 185, 196
Кутина (Cutina) 193

Л

Лабашинц (Labașinț) 152, 181, 195
Лајпциг (Leipzig) 113–114
Лалешинц / Лалошевци (Lalașinț) 31, 36, 182, 

195
Лапушник (Lăpușnic) 182, 195
Лацунаш (Lățunaș) 152
Лејкушешти (Leucușești) 193
Ленаухајм (Lenauheim) 135, 164
Лепенски вир 207
Либлинг (Liebling) 47, 49, 135, 165
Лигет (Pădureni) 31
Липова (Lipova) 31, 132, 134, 163, 178, 195
Липовски дистрикт 31–32, 34–36
Липовчани (Lipovčani, Хрватска) 92
Ловрин (Lovrin) 165
Луговет (Câmpia) 91
Лугож / Лугош (Lugoj) 15, 140, 157, 160
Лугошки дисктрикт 35–36
Лугошко-фачетски дистрикт 32
Лукаревац (Lucareţ) 91, 165, 193
Лунга (Lunga) 165
Лункану (Luncanii de Sus) 186, 196 

Љ

Љупкова 66

М

Мадерат (Maderat) 159
Мађарска 9, 16, 22–23, 189
Мађарски Семартон (Sânmartinu Maghiar) 158
Мајлат (Mailat) 165
Мајнц 114
Македонија / Мацедонија (Macedonia) 32, 152, 

190
Мала Јеча (Iecea Mică) 164
Мала Колонија (Colonia Mică) 164
Мала Ремета (Remetea Mică) 165 
Мала Теремија (Teremia Mică) 162
Мали Бечкерек (Becicherecu Mic) 31, 38, 138, 

189
Мали Гај (Gaiu Mic) 149, 190
Мали Комлош (Comloșu Mic) 164
Мали Коштеј (Coșteiu) 193
Мали Омор (Rovinița Mică) 52, 165
Мали Сeмпетар (Sânpetru Mic) 165
Мали Семиклуш (сада кварт Арада) 31–32, 

179, 195
Мали Тополовац (Topolovăţu Mic) 165
Мали Торак 191
Мали Шемљуг (Şemlacu Mic) 165

Маљат 92
Манастир (Mănăstireа) 56, 165
Маргитица (Банатска Дубица) 31, 192 
Маржина (Margina) 32, 185, 196
Маурени (Măureni) 153 
Махала (Mehala) 189 
Машлок (Mașloc) 165 
Медвеш (Urseni) 190
Меленци 194
Модош (Јаша Томић) 31–32, 36, 191
Мокрин 194
Мол 92
Молдова 43, 45, 48–49
Моноштор / Манаштур (Mănăştur) 31, 56, 92, 

189, 193, 203
Моравица (Moraviţa) 165
Мориш (река) 67, 70, 134, 199, 201
Москва 38, 105, 107–113
Мошница (Moșnița) 138, 153, 190
Мунара (Munar) 31, 101, 165
Мурањ (Murani) 53, 153, 189 
Мутник (Mâtnicu Mic) 187, 196

Н

Надаш (Nadăș) 165
Надлак (Nădlac) 201
Наћвала / Наћфала (Satu Mare) 48, 66, 73, 75–78, 

80–86, 89–94, 135, 165, 189
Невесиње 91
Немачка Стамора (Stamora Germană) 165
Немачки Семијај (Sânmihaiu German) 158
Немачки Семиклуш (Sânnicolau German) 159
Немачки Семпетар (Sânpetru German) 165
Немет (Beregsău Mic) 67, 135, 164, 190
Немешешти (Nemeșești) 185, 196
Неузина 31, 191
Нирнберг (Nürnberg) 113–114
Ницкидорф (Niţchidorf) 165
Нова Мошница (Moșnița Nouă) 55, 165
Нова Салчиуа (Sălciua Nouă) 165
Нови Арад (Aradu Nou) 31, 34, 199, 201–204
Нови Бечеј (Фрањево/Врањево) 31, 34, 194 
Нови Бодрог (Bodrogu Nou) 164
Нови Кнежевац (Јозефово/Јосифово) 92, 194
Нови Сад 7–22, 24–27, 30, 33, 70, 73, 91–92, 

106, 118, 167, 172, 175–176, 178, 209, 213, 
217–218–219

Нови Семпетар (Sânpetru Nou) 165
Ново Бешеново (Beșenova Nouă, сада Dudeştii 

Noi) 164
Нојдорф (Neudorf) 165

О

Обад (Obad) 32, 154, 190
Обеда (манастир) 99
Овсеница (Ofseniţa) 32, 165, 190
Овча 31



Огар (Срем) 83, 91
Окучани (Okučani) Хрватска) 92
Омољица 31, 192
Омор (Omor) 52, 165
Опатица (Opatiţa) 154, 193
Опово 31, 192
Орловат 31, 192
Оросламош (Банатско Аранђелово) 31–32, 191
Орцишоара (Orțișoara) 52, 165
Осијек 172, 175
Османско царство 29
Остојићево / Мали Семиклуш 31–32, 92, 179, 

195 
Остров (Ostrov) 183, 196
Острог (манастир) 108
Отвешт (Otvești) 165
Отелек (Otelec) 154
Охаба Форгач (Ohaba Forgaci) 165, 182, 193, 195

П

Падеј 31, 194
Падурењ / Лигед (Pădureni) 155, 190, 193
Панчевачки дистрикт 31–32
Панчево 31, 89, 92, 144, 192, 217
Пањова (Paniova) 165, 193
Парац (Parța) 31, 67, 154, 190
Пардањ / Српски Пардањ (Међа) 31, 36, 65, 

93, 191
Париз 8, 23, 26
Партош (Partoş) 154, 191
Патарш (Pătârş) 165, 181, 195
Перјамош (Periam) 44, 77, 135, 165, 191
Перјамошки срез 45, 151
Перкосова (Percosova) 155
Перлез 192
Перул (Păru) 35, 193
Песак (Pesac) 155, 191
Петроаса (Pietroasa) 186, 196
Петроварадин 90
Петрово Село (Petrovaselo) 92, 135, 165, 189
Петроман (Petroman) 32, 50, 155, 190
Петрошањ (Petroşani) 9
Печка (Pecica) 90, 201
Питсбург (Pittsburg) 212
Пишкија (Pişchia) 53, 156
Плоешти (Ploieşti) 208
Плочица 192
Повершник (Povergina) 184, 196
Поганешти (Pogăneşti) 187, 197
Подгорица 167, 175
Пожога (Pojoga) 31, 184, 196
Пожун → видети: Братислава
Појениле (Poieni) 186, 196
Поморишје 73, 89, 219
Пордеану (Pordeanu) 48, 165
Праг 115
Привина глава 99
Пустиниш (Pustiniş) 55, 156

Р

Рагманешти (Rădmăneşti) 182, 195
Ракита (Răchita) 193
Раковица (Racoviţa) 165, 194
Рауци (Răuţi) 156
Рекаш (Recaş) 143, 156
Ремета (Remetea-Luncă) 193
Римник (Râmnicu Vâlcea) 109–110, 112
Рудна (Rudna) 32, 135, 165, 175, 190
Руманешти (Româneşti) 186, 196
Румунија 9, 26, 31, 33, 43–44, 49, 59, 62–63, 

67–68, 71, 73–74, 86, 134–135, 138, 141–142, 
152, 154, 158, 162, 199, 205–209, 213–214, 
217–220

Румунска Стамора (Stamora Română) 31, 160, 
194

Румунски Семихај / Сентмихај (Sânmihaiu 
Român) 31, 165, 190 

Русија 92, 102, 105

С

Сава (река) 26, 29
Сакалаз (Săcălaz) 31, 165
Сакуле 31, 19
Салцбург (Salzburg) 113
Санад 31–32, 191
Санандреј / Сентандраш (Sânandrei) 31–32, 

47, 90, 158,189
Санкт Петербург 108, 110–113
Саравола (Saravale) 31, 48, 68, 157, 191
Саразани (Sărăzani) 32, 188, 197
Севдин (Frumuşeni) 31
Северин (жупанија) 134
Секаш (Secaș) 165, 181, 195
Секусић (Secusigiu) 159, 189
Селеуш 192
Селчова (Sălciva) 184, 196
Семиклеуш (Sânnicolau Mic) 31 
Сент Иван 191
Сентандреја (Szentendre) 176
Сефкерин 31, 192
Сечањ (Seceani) 31–32, 159, 189, 191
Сечени (Săceni) 188, 197
Сибиу (Sibiu) 159
Сига 32 
Силаш / Силађиу (Silagiu) 31, 165, 194
Синерсиг (Sinersig) 165
Синтар (Sintar) 165
Сириг 143, 191
Сједињене Америчке Државе 64–65, 212
Скадар 109
Скела → видети: Нови Арад
Скопље 92
Скулеа (Sculea) 53, 159, 193
Славонски Брод 16, 26
Совјетски Савез 43, 57
Сока (Soca) 50, 135, 165, 191
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Сомбор 21, 26, 82, 85, 90–93
Спата (Spata) 182, 195
Србија 7–9, 13, 18–19, 26, 31, 60, 83, 91, 97, 131, 

134–136, 138, 142, 147–148, 152, 160, 164, 
189, 217, 220

Србова (Sârbova) 165, 194
Срем 83, 219
Сремски Карловци 30, 88, 91, 97–98, 107, 113, 

173–175, 177, 197, 199, 201–202
Српска Кларија / Радојево 83, 91–92, 142, 190
Српска Црња 91
Српски Крстур 85, 93
Српски Семартон (Sânmartinu Sârbesc) 32, 50, 

52, 68–69, 158, 190, 217
Станчево (Stanciova) 135, 165, 180, 195
Стара Беба (Beba Veche) 138, 191
Стара Бешенова / Старо Бешеново (Beşenova 

Veche, сада Dudeştii Vechi) 51, 164, 191
Стари Мајуреви (сада кварт Teмишвара Ели-

сабетин) 189
Старчево 31, 192
Суботица 23, 26, 93
Судријаш (Sudriaş) 188, 197
Сурдуку (Surducu Mic) 188, 197
Сусани (Susani) 188, 197
Сутјеска 192

Т

Тамиш-торонталска жупанија 43–45, 47, 50, 
54–56, 66, 70, 131, 134, 136

Тамишка жупанија 12, 20–21, 25, 54, 90, 134, 
195

Тамишка Хунедоара (Hunedoara Timișiană) 164
Тамишки Банат 199, 201
Тараш 92, 194
Телепа / Бугарска Колонија (Colonia Bulgară) 

135, 164
Темишвар 7–24, 26–27, 29, 33–34, 41, 49, 59, 

62, 67–69, 71, 77, 82, 86, 90–91, 100, 117, 
119, 124–126, 128–129, 131–134, 142–143, 
147, 149–150, 160–161, 172, 175, 199, 201, 
205–209

Темишварска жупанија 192
Темишварски дисктрикт 32
Темишварски комитат 190
Терговеште (Târgovişte) 193
Тетово 91
Теш (Teş) 162, 180, 195
Тимирешти (Temerești) 32, 185, 196
Тоађер (Toager) 165, 190
Толвадија (Tolvădia, сада Livezile) 32, 48, 162, 

190
Томашевац 31, 192
Томешти (Tomeşti) 32, 186, 196
Томнатик (Tomnatic) 162
Топла (Topla) 193
Тополовац (Topolovăţu Mare) 31, 192
Топуско 33

Торак 191
Тормак (Tormac ) 165
Торонталска жупанија 134, 191, 194, 218
Торонталски комитат 191
Турски Сакош (Sacoşu Turcesc) 157, 194

А

Угарска 8, 16, 32–33, 76
Уздин 192
Ујвар (Uivar) 162
Ујхеј (Uiheiu) 165
Украјина 104
Улбеч (Peciu Nou) 55, 165, 219
Уљук (Uliuc) 162, 194
Унип (Unip) 32, 163, 194
Урсењ (Urseni) 163
Усусау / Усусов (Ususău) 31, 36, 163, 181, 195
Утвин (Utvin) 163, 190

Ф

Фабрика (сада кварт Темишвара) 189
Фадимак (Fădimac) 193
Фарашешти (Fărăşeşti) 186, 196
Фаркаждин 192
Фачет / Фажет (Făget) 32, 184, 196–197
Фачетски дистрикт 32
Фенек (манастир) 99
Фенлак / Фелнак (Felnac) 31–32, 55, 70, 91, 135, 

147, 164, 189, 203
Фердија (Fârdea) 187, 197
Ферендија (Ferendia) 146
Феритхаз / Фиритеаз / Фириђхаза (Firiteaz) 31, 

56, 147, 178, 195
Фибиш (Fibiş) 147, 178, 195
Фикатар (Ficătar) 147, 193
Фиреда (Fîrdea) 32
Фискут / Фишкут (Fiscut) 47, 147, 178, 195
Фоља (Folia) 148, 193
Фрајдорф (Freidorf, сада кварт Темишвара) 

164
Франкфурт (Frankfurt) 115
Фрателија (Fratelia, сада кварт Темишвара) 

164
Фрљуг (Fârliug) 31
Фрушка гора 97

Х

Хабзбуршка монархија 29, 95, 97, 100, 175, 212
Хале (Halle) 111
Хамбург (Hamburg) 114
Хамоштија (Homojdia) 185, 196
Хаужешти (Hăuzeşti) 187, 197
Хрњакова / Хрњаково / Херњекова (Hernea-

cova) 55, 164, 180, 195
Хиландар (манастир) 97
Хисијаш / Хасијаш (Hisiaş) 32, 56, 164, 193

234



Хитијаш (Hitiaş) 31, 150, 194
Ходоњ (Hodoni) 150, 189
Ходош (Hodoş) 31, 164, 180, 195

Ц

Цела (Ţela) 183, 195
Цер 213
Цетиње 109
Црвена Црква 91
Црепаја 92, 192
Црна Бара 191

Ч

Чаково (Ciacova) 32, 47, 49, 52, 60, 135, 144
Чаковски / Чаковачки дистрикт 31–32, 177 
Чанад (Cenad) 31–32, 45, 71, 135, 164, 191
Чанадски дистрикт 31–32, 177
Чебза (Cebza) 32, 141, 190
Ченеј (Cenei) 31, 55, 135, 164, 190, 220
Чента (Леополдово) 31, 192

Черна (Cerna) 141, 193
Чернетеаз/Цернићаз (Cerneteaz) 31–32, 141, 189
Черњигов 111
Чока 31–32, 191

Ш

Шабац 91
Шаг (Șag) 160, 190
Шандра (Şandra) 53, 135, 165
Шановица (Șanoviţa) 160, 193
Шарлотенбург (Charlottenburg) 164
Шенђурац (Sângeorge) 92, 165
Шентешти (Sintești) 185, 196
Шид 91
Шимлеу Силванијеј (Şimleu Silvaniei) 48
Шипет (Şipet) 161, 193
Шиштаровац (Şiştarovăţ) 32, 161, 181, 195
Шошдеа (Şoşdea) 53, 161, 193
Шурјан 32, 190
Шуштра (Şuştra) 161, 193

Регистар сачинио 
Владимир Николић
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