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Ч Л А Н Ц И  И  Р А С П Р А В Е
UDC 94(=163.41)(498)”1941/1945”

М и  о  д р а г  Ћ у  р у  ш к и н

ОЧИ МА ЖАН ДАР МЕ РИ ЈЕ:  
СР БИ У ТА МИШ-ТО РОН ТАЛ СКОЈ ЖУ ПА НИ ЈИ  

У РУ МУ НИ ЈИ 1941. ГО ДИ НЕ

СА ЖЕ ТАК: Ка да је по чео Дру ги свет ски рат, Ру му ни ја и Ју го сла ви ја на-
шле су се на су прот ста вље ним стра на ма. У та квим при ли ка ма обич но се при па зи 
на ма њи не. Та ко је би ло и у Ру му ни ји 1941. го ди не. Те ми швар ски жан дар ме риј-
ски ин спек то рат обра тио се жу па ниј ским ле ги ја ма – до ста вио им је упит ник и 
зах те вао под но ше ње ре ле вант них по да та ка о срп ском ста нов ни штву са тог под-
руч ја. У Та ми шкој слу жби Др жав но га ар хи ва Ру му ни је са чу ва ни су о то ме по да ци 
у фон ду Жан дар ме риј ске ле ги је Та миш-То рон тал, на чи јем се под руч ју на ла зи ло 
при бли жно три че твр ти не срп ског жи вља у Ру му ни ји. У ра ду су при ка за ни од го-
во ри до би је ни од под руч них жан дар ме риј ских сек ци ја.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ба нат, Ср би у Ру му ни ји, Та миш-то рон тал ска жу па ни ја, 
Дру ги свет ски рат.

При ступ. Сво је вре ме но, ка да је у то ку Ве ли ко га ра та 1914–1918. по ста ло 
оче вид но да ће Ау стро у гар ска про па сти, по сто је ће на ци о нал не др жа ве су 
мер ка ле те ри то ри је ко је би им мо гле при па сти. Ја бу ка раз до ра из ме ђу Кра ље-
ви не Ру му ни је и Кра ље ви не Ср би је то ком ра та, а он да из ме ђу Кра ље ви не 
Ру му ни је и Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца по сле ра та, био је Ба нат. 
Ме ђу тим, од мах по сле пот пи си ва ња Па ри ског ми ров ног уго во ра обе стра не 
су при хва ти ле по де лу ка кву су од ре ди ле ве ли ке си ле. Ко ли ко су стра сти 
спла сле до каз је да је 1923–1924. мо гло до ћи и до до го вор не раз ме не не ких 
те ри то ри ја као ис прав ка гра нич не ли ни је.

Ба на ћа ни су за тим у Ру му ни ји мир но ора ли, се ја ли и жње ли. Де цу су 
шко ло ва ли, о пра зни ци ма су ишли у цр кву (ко ји у пра во слав ну, ко ји у ка то-
лич ку, ко ји у лу те ран ску или ре фор мат ску), пе ва ли су сва ко сво јим је зи ком 
и игра ли сва ки сво јим ко ра ком. Ме ђу ет нич ки не спо ра зу ми сво ди ли су се 
на сит не за ђе ви це, ко је су на ста ја ле при ча ши и ре ша ва ле се уз ча шу.

Упит ник. Ини ци ја ти ва је си гур но по те кла с ви со ког ни воа. По до ку-
мен та ци ји ко ја нам је би ла до ступ на, Те ми швар ски жан дар ме риј ски ин спек-
то рат обра тио се жу па ниј ским ле ги ја ма до пи сом бр. 4624/1941, ко јим зах те-
ва под но ше ње по да та ка о срп ском ста нов ни штву са под руч ја. У Та ми шкој 
слу жби Др жав но га ар хи ва Ру му ни је са чу ва ни су о то ме по да ци у фон ду 
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Жан дар ме риј ске ле ги је Та миш-То рон тал,1 на чи јем се под руч ју та да на ла-
зи ло при бли жно три че твр ти не срп ског жи вља у Ру му ни ји.

Ко ман дант Жан дар ме риј ске ле ги је Та миш-то рон тал ске жу па ни је ма јор 
Ата на си је Ми трик пре нео је при мље ну на ред бу под руч ним жан дар ме риј-
ским сек ци ја ма под бро јем 1843 / 25. ок то бра 1941. Зах те ва но је да се са оп ште 
сле де ћи по да ци:

1. Кра так исто ри јат срп ско га жи вља на те ри то ри ји сек ци је: ка да је на се-
љен, от ку да је до шао, под ко јим окол но сти ма, итд.

2. Број ста нов ни ка Ср ба по ме сти ма.
3. Про тив др жав но ис по ља ва ње и де ло ва ње то га жи вља од 1920. до та да; 

до га ђа је на ве сти хро но ло шки.
4. Ире ден ти стич ка ју го сло вен ска де лат ност, та ко ђе по чев од 1920.
5. Би ло ко ји ини по да ци у ве зи с тим про бле ми ма, на и ме:

а) Школ ско ста ње (број учи те ља и школ ске де це итд.).
б) Ста ње цр ка ва (вер ни ци, све ште ни ци итд.).
в) Чи нов ни ци, по ка те го ри ја ма, и њи хо во ис по ља ва ње.
г) Кул тур на дру штва и би бли о те ке, ка ко ра де и ка ко се опре ма ју.
д) Ин ду стриј ске и тр го вин ске фир ме у вла сни штву Ср ба (ко ја пред у-

зе ћа, ко је фа бри ке, за дру ге итд.).
ђ) Ма те ри јал но ста ње ста нов ни ка Ср ба у по ре ђе њу са ста њем оста лих 

на род но сти.
е) За ни ма ња и про фе си је срп ско га жи вља.
ж) Здрав стве но ста ње Ср ба у по ре ђе њу са ста њем оста лих на род но сти.
з) Де мо граф ско ста ње срп ско га жи вља у по ре ђе њу са ста њем оста лих 

на род но сти.
ж) Пре сту пи раз не вр сте ко је су учи ни ли при пад ни ци срп ско га жи вља 

у по ре ђе њу са ста њем у ре до ви ма оста лих на род но сти.
По за по ве сти жу па ниј ско га жан дар ме риј ског ко ман дан та све је то тре-

ба ло ис тра жи ти, на пи са ти и до ста ви ти до 8. но вем бра 1941.2

Да ље су ко ман дан ти жан дар ме риј ских сек ци ја пре не ли на ред бу под-
руч ним жан дар ме риј ским ста ни ца ма; у том до пи си ва њу мо ра ло је про те ћи 
још не ко ли ко да на. Ин фор ма ци ја је до ста вља на та ко ђе је рар хиј ским пу тем, 
са да обр ну то, од ни жег на ви ше, и за то је ва ља ло оста ви ти дан-два. Од о ка се, 
да кле, ви ди да се ни су мо гле на бр зу ру ку са ста ви ти де таљ на ста ти сти ка и 
зах те ва не ин фор ма ци је, па још са исто риј ским освр том; за све то је био по-
тре бан стру чан ка дар и ду жи вре мен ски рок. Али вој не за по ве сти се мо ра ју 
из вр ши ти; ка жеш: „Раз у мем!”, ако и ни си раз у мео, па из вр шиш ка ко-та ко, јер 
ћеш би ти не из мер но ма ње крив не го ли да не из вр шиш. Та ко је би ло и ово-
га пу та. Жан дар ме риј ске ста ни це су под не ле сво је по себ не из ве шта је већ 5. 
но вем бра (Кнез), а не ке и 4. но вем бра (Мај лат, Ке твељ); сек ци је су цен тра ли-
зо ва ле из ве шта је са под руч ја и под не ле их жу па ниј ском за по вед ни штву 7. но-
вем бра (Га та ја) а не ке већ 6. но вем бра (Ре каш). За по вест је ис пу ње на у ро ку.3

1 Та ми шка жу па ниј ска слу жба На ци о нал но га ар хи ва Ру му ни је, Фонд Та миш-то рон тал ске 
жу па ниј ске ле ги је, фа сци кла 1941. 

2 Исто, л. 101.
3 У по ме ну том фон ду чу ва ју се из ве шта ји жан дар ме риј ских сек ци ја: Ве ли ки Се ми клуш (у 

фон ду л. 132, ис пи сан обо стра но), Вин га (у фон ду л. 167, обо стра но), Га та ја (л. 139, обо стра но), 



9

Од го во ри на упит ник.
1. Кра так исто ри јат срп ско га жи вља. Нај ком пли ко ва ни је је би ло са 

овим исто риј ским освр том: ва ља ло се из ја сни ти о до га ђа њи ма и про бле ми-
ма ко је ни исто риј ска на у ка до да на да на шњег ни је пот пу но ра све тли ла, па 
су се жан дар ми до ви ја ли ка ко су уме ли. Ни у јед ном се из ве шта ју не по зи ва 
на ка кав објек тив ни исто риј ски из вор, не го се сви сво де на ка зи ва ња ме шта на 
– ко је Ср ба, ко је и дру гих на род но сти; нај ви ше ако су се жан дар ми рас пи та-
ли код ко јег учи те ља или све ште ни ка (на при мер, код про те Ду ша на Пре-
ди ћа у Ве ли ком Сем пе тру). Оту да су по да ци не са мо оквир ни, по кат кад 
да ле ко од при бли жно сти, не го ма хом и са свим по гре шни.4 

Жан дар ме риј ска сек ци ја Ве ли ки Се ми клуш има ла је на свом под руч ју 
Ср бе у Ча на ду, Ве ли ком Се ми клу шу и Вал ка њу. Твр ди ла је да се 1717. до-
се ли ло не ко ли ко по ро ди ца Ср ба ко жу ха ра и кр зна ра, а у око ли ни је би ло 
раз ви је но ов чар ство, та ко да су се оне ов де уста ли ле, а за тим и по ме ша ле са 
ка сни је до се ље ним Гр ци ма [!]. 

Жан дар ме риј ска сек ци ја Вин га има ла је на свом под руч ју Ср бе у Мај-
ла ту, Ке тве љу и Кне зу. Искре но је из ја ви ла да се не зна ју ни вре ме ни раз лог 
до ла ска Ср ба, али да по сто ји тврд ња ка ко су се до се ли ли око 1700. на под стрек 
ми тро по ли та Ар се ни ја (Јо ва но ви ћа) [!], ка ко би се спа сли тур ског зу лу ма.

Жан дар ме риј ска сек ци ја Га та ја има ла је на свом под руч ју Ср бе у Шен-
ђур цу и у ма на стир ском пр ња во ру; твр ди ла је да су они до се ље ни 1850. из 
Ве ли ког Сем пе тра [!] као слу жи те љи на про стра ном ма на стир ском по се ду.

Жан дар ме риј ска сек ци ја Де та има ла је на свом под руч ју Ср бе у ме сти-
ма: Опа ти ца, Ден та, Фо леа, Ов се ни ца, Со ка, Де жан, Пар тош, Ма ли Гај, Ве-
ли ки Жам. Њи хо во до се ља ва ње сме шта ла је у ду го раз до бље: 1690–1800. 
На се ли ли су их ау стро у гар ски [!] цар Ли пот и ми тро по лит Иван [!] Чар но-
је вић.

Жан дар ме риј ска сек ци ја Жом бољ има ла је на свом под руч ју Ср бе у 
ме сти ма: Че неј, Не мет, Ке ча и Жом бољ. По ка зи ва њу, до шли су у ра зна вре-
ме на: у Че неј 1221. [!], у Не мет 1276. [!], у Ке чу 1700. [!], углав ном са ју га Ду-
на ва, под упра вом срп ске цр кве не је рар хи је и осо би то Те ми шва р ске епа р-
хи је [!] ко ја је же ле ла да се вер но од Ду на ва са ста ви ком пакт ну ма су срп ског 
жи вља.

Жан дар ме риј ска сек ци ја Пер ја мош има ла је на свом под руч ју Ср бе у 
ме сти ма: Ве ли ки Сем пе тар, Вар јаш, Са ра во ла, Фен лак и Наћ ва ла. Пот пи-
сник из ве шта ја твр ди да се у ве зи са по ре клом Ср ба обра тио сем пе тар ском 
про ти Ду ша ну Пре ди ћу. Од про те је до знао о пр вој ате ста ци ји ме ста и о 
дру гим де та љи ма, али о до ла ску Ср ба – тек то ли ко да су до шли бе же ћи од 
Ту ра ка по сле 1690. и осо би то по осло бо ђе њу Ба на та 1716. го ди не.

Жан дар ме риј ска сек ци ја Ре каш има ла је Ср бе у Пе тр о ву Се лу, Кра-
љев цу, Стан че ву, Лу ка рев цу, Ре ка шу, Ве ли ком То по лов цу, Шу штри, Ја но ви 
и Из ви ну. За Ср бе у Пе тр о вом Се лу, Кра љев цу и Стан че ву твр ди ла је да су 

Де та (л. 141–142), Жом бољ (л. 137–138), Пер ја мош (л. 156, обо стра но, и 157), Ре каш (л. 134 и 135, 
обо стра но), Све тан драш (л. 154, обо стра но), Те ми швар (л. 129–130), Ул беч (л. 145–148), Фра те-
ли ја (л. 150) и Ча ко во (л. 159, обо стра но, и л. 160).

4 Уз из у зет но по гре шне по дат ке ста ви ли смо знак [!].



10

до шли из Цр не Го ре [!] у раз до бљу 1500–1600, а у оста ла ме ста су до пр ли 
као слу ге и та мо се за тим за др жа ли.

Жан дар ме риј ска сек ци ја Све тан драш има ла је Ср бе са мо у Ма лом Беч-
ке ре ку. О њи ма је зна ла да су се око 1690. на се ли ли (све га 16 по ро ди ца) као 
сто ча ри, бе же ћи од тур ског зу лу ма.

Жан дар ме риј ска сек ци ја Фра те ли ја има ла је на свом под руч ју Ср бе у 
Пар цу, за ко је је твр ди ла да су ко ло ни зи ра ни у раз до бљу 1830–1870. [!], а 
до шли су из Кар лов ца у Ју го сла ви ји [!].

Жан дар ме риј ска сек ци ја Ул беч по ку ша ла је да од го во ри по ме сти ма. У 
Вењ су Ср би на се ље ни око 1320. [!] из Бач ке [!] као рад ни ци на има њи ма ве-
ле по сед ни ка. У Руд ну и Гад Ср бе је на се лио ба рон Ни ко лић из Бо сне [!]. У 
Ча вош су пре шле две по ро ди це 1900. У Иван ду су се скло ни ли бе же ћи од 
Ту ра ка у XV ве ку, у Ди њаш пре око 200 го ди на, а у Срп ски Се мар тон 1850. 
по ме ђу др жав ном до го во ру из ме ђу Ср би је и Ау стро у гар ске [!].

Жан дар ме риј ска сек ци ја Ча ко во има ла је на свом под руч ју Ср бе у Ча ко-
ву, Ђи ру и Тол ва ди ји. У Ча ко во су до шли из Ју го сла ви је, до вео их је па три-
јарх ка да су ов де вла да ли Хаб збур зи; у Ђир их је на се ли ла кра љи ца Ма ри ја 
Те ре зи ја 1775. [!]; у Тол ва ди ју су до шли 1872. из Дол ца [!]. 

2. Број ста нов ни ка Ср ба по ме сти ма. На ово пи та ње од го вор је био ку-
ди ка мо лак ши, ма да без спро во ђе ња објек тив ног по пи са (а то се у ро ку ни је 
мо гло оства ри ти) по да ци оста ју са мо при бли жни. За чу до, све жан дар ме риј-
ске сек ци је су од го во ри ле без до ку мен тар ног по кри ћа, иа ко су ве ро ват но 
има ле у ви ду по дат ке из др жав ног по пи са 1940. а мо жда и не ке ло кал не оп-
штин ске по дат ке. 

При ка за но ста ње је сле де ће:
Ср би у сек ци ји Ве ли ки Се ми клуш по ме сти ма: Ве ли ки Се ми клуш 800, 

Ве ли ки Ча над 1338, Вал кањ 93;
Ср би у сек ци ји Вин ги по ме сти ма: Мо но штор 243, Ке твељ 1075, Кнез 

132, све га 1144;
Ср би у сек ци ји Га та ји по ме сти ма: Шен ђу рац 552, Ма на стир 111;
Ср би у сек ци ји Де ти по ме сти ма: Опа ти ца 23, Ден та 165 [!], Фо леа 16, 

Ов се ни ца 43, Со ка 617, Де жан 120, Ма ли Гај 65, Ве ли ки Жам 16, све га 1524;
Ср би у сек ци ји Жом бољ по ме сти ма: Че неј 1171, Не мет 1076, Ке ча 424, 

Жом бољ 121;
Ср би у сек ци ји Пер ја мош по ме сти ма: Ве ли ки Сем пе тар 1861, Вар јаш 

1886, Са ра во ла 860, Фен лак 750, Наћ ва ла 775, све га 6132;
Ср би у сек ци ји Ре каш по ме сти ма: Пе тр о во Се ло 712, Кра ље вац 655, 

Стан че во 897, Лу ка ре вац 213, Ре каш 42, Ве ли ки То по ло вац 25, Шу штра 33, 
Ја но ва 15, Из вин 18, оста ла ме ста 17, све га 2627;

Ср би у сек ци ји Све тан драш: Ма ли Беч ке рек 428;
Ср би у сек ци ји Ул беч по ме сти ма: Срп ски Се мар тон 1801, Ди њаш 

1526, Иван да 1054, Ча вош 100, Гад 505, Руд на 989, Вењ 450, све га 6427;
Ср би у сек ци ји Фра те ли ји: Па рац 179;

5 Збир број ки на ве де них по ме сти ма из но си све га 916. Раз ли ка до 1524 ве ро ват но је уте кла 
под Ден том, где је из ве сно би ло 16+608, да кле 624 Ср ба.
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Ср би у сек ци ји Ча ко во по ме сти ма: Ча ко во 173, Ђир 267, Тол ва ди ја 255.
У са мом Те ми шва ру жан дар ме ри ја је на бро ја ла 1515 Ср ба.
На ни воу жу па ни је са ста вље на је и цен тра ли зо ва на та бли ца по да та ка 

о Ср би ма по ме сти ма;6 као де таљ ни ји и по у зда ни ји, по да ци те та бли це пре-
не ти су у пре пи су-пре во ду у При ло гу 1 ово га на пи са. 

3. Про тив др жав но ис по ља ва ње и де ло ва ње то га жи вља од 1920. до 
та да; до га ђа је на ве сти хро но ло шки; 4. Ире ден ти стич ка ју го сло вен ска де-
лат ност, та ко ђе по чев од 1920. Ова два пи та ња се пре кла па ју, па су у из ве-
шта ји ма та кви и од го во ри на њих.

На под руч ју сек ци је Ве ли ки Се ми клуш Ср би ни су де ло ва ли про тив но 
ру мун ској др жа ви. Не за до вољ ни су ула ском Ру му ни је у рат на стра ну Не-
мач ке, али то јав но не по ка зу ју. У кру го ви ма ин те лек ту а ла ца дис крет но се 
го во ри о мо гућ но сти да уко ли ко по бе де Ен гле зи Ба нат бу де до де љен Ју го-
сла ви ји.

На под руч ју сек ци је Вин ге Ср би ни су пред у зи ма ли ни шта про тив др жа-
ве, али су тај но би ли за при па ја ње Ба на та Ју го сла ви ји, ко ја им је 1920–1924. 
[!] по мо гла да отво ре и одр же шко ле.

На под руч ју сек ци је Га та је Ср би по шту ју за ко не, ни је би ло ни јед ног 
слу ча ја да су ра ди ли про тив др жа ве, иа ко су не за до вољ ни што је Ју го сла-
ви ја оку пи ра на. Не што је у том сми слу ис по љио са мо Вла ди мир Кне же вић 
твр де ћи да Ру му ни не ће за у зе ти ни бра зду ру ске те ри то ри је, а ви де ће шта 
ће по стра да ти. 

На под руч ју сек ци је Де те за бе ле жен је је дан је ди ни не мио слу чај: го-
ди не 1936. срп ски све ште ник из Со ке Ми лу тин Ја но шев ро ва рио је про тив 
та да отво ре не ру мун ске шко ле, због че га је и осу ђен на 3 ме се ца по прав ног 
за тво ра; ка зну ни је из др жао јер је пре бе гао у Ју го сла ви ју.

На под руч ју сек ци је Жом бољ Ср би се ни су не при ја тељ ски од но си ли 
пре ма др жа ви, али све ште ни ци и учи те љи одр жа ва ју бу дан на ци о нал ни дух. 
Где су у ве ћи ни, успе ва ју да аси ми ли шу и не ке Ру му не, осо би то кроз ме шо-
ви те бра ко ве. Иа ко сма тра ју да би Ба нат тре ба ло да бу де срп ска те ри то ри ја, 
твр де да је пра вед ни је да Ба на том вла да ју Ру му ни не го Нем ци. 

На под руч ју сек ци је Пер ја мош ни је би ло јав них ис па да про тив др жа ве, 
али по тај но Ср би при жељ ку ју да Ба нат при пад не Ју го сла ви ји. У Вар ја шу је 
не што о то ме рас пра вља но 1925–1929. [!] при ли ком сле та срп ских пе вач ких 
дру шта ва. Та ко ђе у Вар ја шу Срп ска цр кве на оп шти на од би ја да усту пи јед ну 
сво ју згра ду за осни ва ње ру мун ске ка пе ле. Ипак не по сто ји ни је дан кри вич-
ни пред мет.

Ре ка шка жан дар ме ри ја ни је за па зи ла про тив др жав не де лат но сти Ср ба, 
али бе ле жи ка ко из бе га ва ју од ла зак у вој ску, не упи су ју рат ни за јам, а це ли 
на ци о на ли зам са сто ји се у то ме што су у Стан че ву ви ђе ни уџ бе ни ци и ка-
лен да ри из Ју го сла ви је са пор тре ти ма та мо шње кра љев ске по ро ди це. 

Жан дар ме риј ска сек ци ја из Све тан дра ша вр ло је оба зри во из ве сти ла о 
ста њу у Ма лом Беч ке ре ку. Та мо је од 1920. до 1936. све би ло у нај бо љем ре ду, 

6 Та ми шка жу па ниј ска слу жба На ци о нал но га ар хи ва Ру му ни је, Фонд Та миш-то рон тал ске 
жу па ниј ске ле ги је, фа сци кла 1941, л. 118. 
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али он да су на и шли учи те љи из Ју го сла ви је и по че ли да иза зи ва ју мр жњу 
пре ма Ру му ни ма и да про ту ра ју ко му ни стич ке иде је. По њи хо вом на го во ру 
мла ди ћи су од ла зи ли у Ју го сла ви ју и вра ти ли су се тек по што је та мо ус по-
ста вље на не мач ка оку па ци ја. По ко му ни стич ким на стро је њи ма ју го сло вен-
ских учи те ља, оче ку је се до ла зак Ру са ка ко би за вла да ли ру мун ским де лом 
Ба на та.

Жан дар ме риј ска сек ци ја из Ул бе ча ја ви ла је да су по чев од 1920. до 
1939. Ср би, као се ља ци ко ји су до би ли и зе мљу аграр ном ре фор мом, би ли 
са свим за до вољ ни сво јим ста њем ужи ва ју ћи сва гра ђан ска пра ва. По сле ула-
ска Ру му ни је у рат на стра ну Не мач ке, по че ли су из бе га ва ти слу же ње вој ног 
ро ка и пре ла зи ти у Ју го сла ви ју. Све ште ни ци и учи те љи под гре ва ју пан сла-
ви зам, у окви ру ко јег би це ло куп ни Ба нат при пао Ју го сла ви ји.

На под руч ју Пар ца Ср би су би ли пот пу но ло јал ни као и Ру му ни и ни су 
ис по љи ли ни шта про тив но др жав ној без бед но сти или јав ном по рет ку.

У Ча ко ву и Тол ва ди ји Ср би ни су учи ни ли ни шта про тив др жав но. Жан-
дар ме риј ска ста ни ца из Ђи ра ја вља, не на во де ћи ни ка кав до каз, да су 1935. 
го ди не [!], при ли ком до го вор не раз ме не те ри то ри ја, Ср би же ле ли да вој ска 
Ју го сла ви је за у зме це ли Ба нат. Се о ски пр ва ци одр жа ва ју ве зу са ме сти ма с 
оне стра не гра ни це, ода кле се ши ри про па ган да, Ср би др же по ку ћа ма пор-
тре те срп ских кра ље ва и ши ре на ци о на ли зам кроз пе сму и за ба ве, чи ме иза-
зи ва ју не мач ки жи ваљ.

По себ но сто ји из ве штај Град ске по ли ци је Те ми шва ра, ко ја је, у ства ри, 
од го во ри ла са мо на две тач ке: број но ста ње и про тив др жав на де лат ност. У 
из ве шта ју се на во ди ка ко је, по сле уки да ња Зе маљ ске срп ске на род не стран-
ке,7 по ли тич ка упра ва Ср ба скри ве но пре не та на па ро хи је. Ди рек ти ве пре-
но си про та Сло бо дан Ко стић а при ма их пре ко сво га си на Не ма ње, ко ји је 
цр кве ни чи нов ник у Бе о гра ду. Иа ко је за бе ле же но да ни је за па же но ни ка кво 
јав но про тив др жав но ис по ља ва ње, чак ни по сле из би ја ња ра та, у из ве шта ју се 
на во ди да су у про шло сти Ср би по др жа ва ли при па ја ње Ба на та Ју го сла ви ји.

5. Би ло ко ји оста ли по да ци у ве зи с про бле мом.
5а) Школ ско ста ње (број учи те ља и школ ске де це итд.). У из ве шта ји ма 

не под ле же сум њи на зна ка шко ла по ме сти ма, али ни је на ве де но ода кле су 
пре у зе ти по да ци о бро ју уче ни ка, ко ји, уо ста лом, и ни су је дин стве ни: не ки 
на во де број, не ки број ча ни ин тер вал, а не ки збир за по не ко ли ко се ла. Пре ма 
из ве шта ји ма, шко ле су би ле основ не и ве ро и спо вед не, а по сто ја ле су, сву где 
по јед на, са јед ним или ви ше учи те ља, у ме сти ма: Ве ли ки Се ми клуш (70 
уче ни ка), Ве ли ка Ча над (153 уче ни ка), Мо но штор (24 уче ни ка), Шен ђу рац 
(40 уче ни ка), Ма на стир (20 уче ни ка), на под руч ју сек ци је Де те 3 шко ле са 
220 уче ни ка (ни је на ве де но у ко јим ме сти ма, ве ро ват но у Ден ти, Со ки и Де-
жа ну), Че неј (50–60 уче ни ка), Не мет (124 уче ни ка), Ке ча (30 уче ни ка), Вар јаш 
(150 уче ни ка), Са ра во ла (65 уче ни ка), Фен лак (85 уче ни ка), Наћ ва ла (138 
уче ни ка), Ве ли ки Сем пе тар (160 уче ни ка), Пе тр о во Се ло (91 уче ник), Кра-

7 По ли тич ка пар ти ја под на зи вом Зе маљ ска срп ска на род на стран ка осно ва на је 1934, а 
уки ну та ка да и оста ле пар ти је, по ус по ста вља њу кра љев ске дик та ту ре 1938; ни је има ла за па же ну 
де лат ност, а већ од је се ни 1935. би ла је прак тич но у ра су лу због уну тра шњих су ко ба. 



13

ље вац (82 уче ни ка), Стан че во (87 уче ни ка), Лу ка ре вац (15–20 уче ни ка), Ма ли 
Беч ке рек (35 уче ни ка), Ди њаш (203 уче ни ка), Срп ски Се мар тон (300 уче ни ка), 
Вењ (69 уче ни ка), Иван да (160 уче ни ка), Гад (65 уче ни ка), Руд на (90 уче ни-
ка), Па рац (16 уче ни ка), Ча ко во (4 уче ни ка), Тол ва ди ја (39 уче ни ка), Ђир (35 
уче ни ка). 

На по је ди ним ме сти ма на зна че на су и име на учи те ља. Учи те љи су би ли 
ру мун ски по да ни ци, али би ло је и ју го сло вен ских др жа вља на при до шлих 
на осно ву Школ ске кон вен ци је, а где ни је би ло учи те ља, ту ду жност оба вља-
ли су све ште ни ци.

У фа сци кли се на ла зи и та бли ца о шко ла ма ко ју је из ра дио Жу па ниј ски 
школ ски ин спек то рат;8 као де таљ ни ја и по у зда ни ја пре пи са на је у пре во ду 
у При ло гу 2.

5б) Ста ње цр ка ва (вер ни ци, све ште ни ци итд.). Пре ма жан дар ме риј ском 
из ве шта ју, Ср би су има ли сво је цр кве у ме сти ма: Ве ли ки Се ми клуш, Ве ли ки 
Ча над, Ке твељ, Кнез, Мо но штор, Ден та, Ов се ни ца, Со ка, Де жан, Ма на стир 
Шен ђу рац, Че неј, Не мет, Ке ча, Вар јаш, Са ра во ла, Фен лак, Ве ли ки Сем пе тар, 
Ма на стир Без дин, Пе тр о во Се ло, Кра ље вац, Лу ка ре вац, Стан че во, Ма ли 
Беч ке рек, Па рац, Вењ, Руд на, Гад, Иван да, Ди њаш, Срп ски Се мар тон, Ча ко во, 
Ђир, Тол ва ди ја. Јед на је ди на па ро хи ја, Ве ли ки Сем пе тар, има ла је два све ште-
ни ка. У ме сти ма где ни је би ло па ро ха цр кве су оп слу жи ва ли све ште ни ци 
из су сед них се ла. У по не ким из ве шта ји ма на ве де на су и име на све ште ни ка.

Уз цр кве из ве шта ји на во де и број вер ни ка, ко ји је у ства ри број Ср ба у 
до тич ном ме сту.

Про пу ште но је да се на ве ду цр ква у Ов се ни ци и ка пе ле у Ма лом Га ју 
и Му на ри.

5в) Чи нов ни ци, по ка те го ри ја ма, и њи хо во ис по ља ва ње. Ваљ да што су 
Ср би има ли ма ло рас по ло жи вих шко ло ва них љу ди (шко ло ва ни су се углав-
ном по све ћи ва ли све ште нич ком и учи тељ ском по зи ву), а ваљ да и што су би ли 
ма њи на, за у зи ма ли су све га де се так др жав них чи нов нич ких ме ста, и то ни-
жих. Би ло је се дам оп штин ских бла гај ни ка (Руд на, Иван да, Срп ски Се мар-
тон, Ма ли Беч ке рек, Ве ли ки Сем пе тар, Вар јаш, Са ра во ла), је дан оп штин ски 
бе ле жник (Вењ) и два кне за (Срп ски Се мар тон, Иван да). Сви су се по на ша ли 
ло јал но; са мо се за Руд ну и Иван ду овлаш на ба цу је да би се по на ша ње та мо-
шњих чи нов ни ка мо гло тек ту ма чи ти као шо ви ни стич ко. 

5г) Кул тур на дру штва и би бли о те ке, ка ко ра де и ка ко се опре ма ју. По 
се ли ма је би ло не ко ли ко скром но опре мље них чи та о ни ца и до мо ва кул ту ре; 
не ки од њих има ли су ра дио-апа ра те. Књи ге су би ле ви ше као школ ска лек-
ти ра а но ви не срп ске и ру мун ске из ре дов них прет пла та. Ту су се углав ном 
оку пља ли ста ри ји љу ди на раз го вор. У Те ми шва ру је де ло ва ла До бро твор на 
за дру га те ми швар ских Срп ки ња, пре ста ла је де лат ност Пе вач ко га дру штва 
„Сло га“, а у цр ква ма су пе ва ли хо ро ви под ру ко вод ством учи те ља Пе тра 
Ко сти ћа. Та ко ђе се у Те ми шва ру из да вао срп ски лист Те ми швар ски ве сник. 
Све у све му, ста ње је би ло ве о ма скром но.

8 Та ми шка жу па ниј ска слу жба На ци о нал но га ар хи ва Ру му ни је, Фонд Та миш-то рон тал ске 
жу па ниј ске ле ги је, фа сци кла 1941, л. 119.
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5д) Ин ду стриј ске и тр го вин ске фир ме у вла сни штву Ср ба (ко ја пред у-
зе ћа, ко је фа бри ке, за дру ге итд.). 5ђ) Ма те ри јал но ста ње ста нов ни ка Ср ба 
у по ре ђе њу са ста њем оста лих на род но сти. Ова два пот пи та ња та ко ђе су 
по ве за на и на њих су од го во ри ве ли ким де лом спо је ни. Из под не тих из ве-
шта ја про из ла зи да је ма те ри јал но ста ње свих жи те ља Ба на та под јед на ко, а да 
у сва кој на род но сти по сто ји имо вин ско ра сло ја ва ње. Ср би су углав ном би ли 
сред њег имов ног ста ња. У Вар ја шу и Са ра во ли по чет ком ХХ ве ка бе ле же 
се од ла сци Ср ба у Аме ри ку; та мо су ра ди ли и за ра ђи ва ли, па су по по врат-
ку из гра ди ли ве ли ке ку ће и на ку по ва ли зе мље. На про тив, из Жом бо ља је 
из ве ште но да су Ср би ра сип ни ци и да су мно ги упро па сти ли сво ја ле па има-
ња. Жан дар ме риј ска ста ни ца из Ча ко ва твр ди да су та мо шњи Ср би у про шло-
сти би ли до бри до ма ћи ни и да су ма те ри јал но пре ма ши ва ли дру ге жи те ље, 
али су се за тим сро за ли због лук су за, раз вра та и по ро ка. У Вар ја шу и Ве ли-
ком Сем пе тру Ср би су за дру жно др жа ли мле ка ре, ко је су је два та во ри ле. Слич-
но је би ло и са тр гов ци ма: од ре да ма ли ду ћа ни ме шо ви те ро бе и крч ма ри. 
Из у зет но је у Ве ли ком Се ми клу шу за пи сан је дан вла сник би о ско па и у Пе-
тр о вом Се лу је дан вла сник се љач ког мли на.

5е) За ни ма ња и про фе си је срп ско га жи вља. Као ве ћи на Ба на ћа на, Ср би 
су би ли по гла ви то зе мљо рад ни ци и у брд ским пре де ли ма по ма ло сто ча ри. 
Би ло је по ма ло за на тли ја и тр го ва ца. Ко ла ри, сто ла ри, ко ва чи, са ра чи, опан-
ча ри, ци пе ла ри, кро ја чи, бер бе ри и сл. углав ном су ра ди ли код ку ће и за до-
во ља ва ли по тре бе сво јих се ла. Тр го ва ца по про фе си ји мо жда је би ло у Те ми-
шва ру; по се ли ма су се тр го ви ном ба ви ли уз гред но. 

5ж) Здрав стве но ста ње Ср ба у по ре ђе њу са ста њем оста лих на род-
но сти. Ово је опет до мен у ко ји су се жан дар ми сла бо раз у ме ва ли, па су 
пи са ли ка ко им се чи ни ло. Док не ки из ве шта ји пи шу о Ср би ма да су у том 
по гле ду ме ђу во де ћим љу ди ма у сво јим се ли ма (под руч је Вин ге) и др же се 
„швап ског ре да“ (Ма ли Беч ке рек), по дру гим ме сти ма из ве шта ји са оп шта ва ју 
та ко ђе уоп ште но ка ко за о ста ју за оста лим на род но сти ма (под руч је Пер ја мо-
ша и Жом бо ља, Ђир); кон крет но у Стан че ву се бе ле же плућ на ту бер ку ло за и 
пол не бо ле сти а у Ча ко ву пол не бо ле сти. Пра во ста ње ве ро ват но је би ло слич-
но као и код оста лих ста нов ни ка, ка ко и сто ји у нај ве ћем бро ју из ве шта ја.

5з) Де мо граф ско ста ње срп ско га жи вља у по ре ђе њу са ста њем оста-
лих на род но сти. Де мо граф ско ста ње Ср ба у из ве шта ји ма до так ну то је тек 
са по јед ном ла кон ском ре че ни цом: у де мо граф ском по гле ду код срп ско га 
ста нов ни штва очи ту је се ду го роч но опа да ње, и то због не га тив но га при род-
ног при ра шта ја. У по је ди ним из ве шта ји ма та кав де мо граф ски раз вој при ме-
ћу је се и код оста лих на род но сти.

5и) Пре сту пи раз не вр сте ко је су учи ни ли при пад ни ци срп ско га жи вља 
у по ре ђе њу са ста њем у ре до ви ма оста лих на род но сти. По себ них ка рак те-
ри стич них пре сту па ко је су чи ни ли Ср би ни је би ло, сем што, ка ко бе ле жи 
жан дар ме ри ја Де те, Жом бо ља, Ре ка ша и Ул бе ча, ме ђу њи ма има до ста пи ја-
ни ца и бој џи ја, а не ки по вре ме но тај но пре ла зе гра ни цу и од ла зе код сво јих 
ро ђа ка, па и швер цу ју. Ни је на ве ден ни је дан кон кре тан слу чај.

За кљу чак. Сва ка власт на сто ји да по зна је ста ње и ста во ве ста нов ни-
штва, у сва ком мо мен ту, а осо би то у кри зним пе ри о ди ма као што је би ло 
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из би ја ње Дру го га свет ског ра та. Цен трал ни жан дар ме риј ски ор ган Та миш-
-то рон тал ске жу па ни је при о нуо је при ку пља њу по да та ка са те ре на и за цр-
тао у том сми слу обим ну те ма ти ку. Ни је се при том има ло у ви ду да зах те-
ва ни по да ци пре ва зи ла зе спре му под руч них жан дар ма, углав ном у чи ну 
вод ни ка. 

Под уда р ном тач ком о срп ском шо ви ни зму и ире ден ти зму ско ро да ни је 
би ло шта да се до ја ви. Ср би су по што ва ли др жав не за ко не, жи ве ли у сло зи 
са оста лим на род но сти ма и ни чим се ни су по себ но ис ти ца ли. Нај ви ше се у 
из ве шта ји ма уоп ште но за ме ра ју го сло вен ским др жа вља ни ма ко ји су у Ру-
му ни ји ра ди ли као учи те љи. Објек тив но је на ве ден је дан је ди ни слу чај со-
чан ско га све ште ни ка ко ји се про ти вио отва ра њу ру мун ске шко ле у ме сту. 
Ипак, жан дар ми су осе ти ли да се од њих оче ку је буд ност, па су пи са ли шта 
прет по ста вља ју да Ср би ис по ти ја ми сле, па и ка ко би њи хо во по на ша ње 
мо гло да се ту ма чи на о па ко. Сим па ти са ње са Ср би ма из Ју го сла ви је и не го-
до ва ње због ула ска Ру му ни је у рат на стра ну Не ма ца чи ни ло им се не из бе-
жно, а при ча о по де ли Ба на та 1918. го ди не, ко ју су по те за ли, де ло ва ла је већ 
не у бе дљи во и ана хро но.

Оста ли по да ци и ни су на ви јач ки, али се из из ве шта ја по ме сти ма осе ћа 
рас по ло же ње са мо га жан дар ма пре ма Ср би ма ви ше не голи Ср ба пре ма др жа-
ви Ру му ни ји.

За жа ље ње је што за ста ти стич ке по дат ке ни је на ве ден из вор и што су 
бе ле же ни по вр шно, та ко да се, ре ци мо о шко ла ма и цр ква ма, раз ли ку ју у 
ме сним жан дар ме риј ским из ве шта ји ма и у жу па ниј ским зва нич ним та бли-
ца ма.

Све у све му, из по ду хва та Та миш-то рон тал ске жан дар ме ри је оста ло је 
да се сат ка (по не кад и чи та њем из ме ђу ре до ва) сли ка о ста њу срп ско га жи-
вља у Ру му ни ји 1941. го ди не. Исти на, у пи та њу је са мо жи ваљ из Та миш-то-
рон тал ске жу па ни је, али је он бро јао 28.755 ду ша. Ка да се узме у об зир да 
је 1940. у це лој Ру му ни ји би ло све га 43.405 Ср ба, из ве шта ји Та миш-то рон-
тал ске жан дар ме ри је об у хва та ју 66% срп ско га ста нов ни штва, а то је већ 
узо рак ко ји се и те ка ко мо же сма тра ти ре пре зен та тив ним. 

На по ре до са по да ци ма про те Сло бо да на Ко сти ћа,9 од ко јих се у де та љи-
ма и раз ли ку ју,10 на ве де ни жан дар ме риј ски из ве шта ји оста ју не за о би ла зан 
из вор за по зна ва ње срп ско га ста нов ни штва у ру мун ском де лу Ба на та на са-
мом по чет ку Дру го га свет ског ра та.

9 Сло бо дан Ко стић, Ср би у ру мун ском Ба на ту. Ис то ри ски, број ни, еко ном ско-при вред ни 
пре глед 1940. го ди не, Те ми швар 1941.

10 На при мер, пре ма књи зи Сло бо да на Ко сти ћа број Ср ба на истом под руч ју из но сио је 
28.813.
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При лог 1.
Та бли ца по да та ка о срп ском ста нов ни штву у Та миш-то рон тал ској  

жу па ни ји

На зив ме ста 

Број 
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Па рац 179 1 16 – 1 179 1 – – 1 –
Мо но штор 243 1 24 – 1 243 1 – – – 1
Ке твељ 1075 1 72 1 1 1075 1 – – – –
Кнез 126 1 15 1 1 126 1 – – – 1
М. Беч ке рек 428 1 35 – 1 428 1 – 1 – –
В. Сем пе тар 1861 2 160 3 1 1861 1 – – 1 2
Вар јаш 1886 1 150 4 1 1886 1 – 2 1 1
Са ра во ла 860 1 65 2 1 860 1 – – 1 –
Фен лак 750 1 85 1 1 750 1 – – – –
Наћ ва ла 875 1 138 1 1 875 1 – – – –
Му на ра 108 1 10 – – 108 – 1 – – –
Тол ва ди ја 255 1 39 1 1 255 1 – – – –
Ђир 267 1 35 1 1 267 1 – – – 1
Ча ко во 176 1 8 – 1 176 1 – – – –
В. Се ми клуш 900 1 70 2 1 900 1 – 1 – 8
В. Ча над 1335 1 153 3 1 1335 1 – 1 – –
Вал кањ 93 – – – – 93 – – – – –
Ди њаш 1526 4 203 4 1 1526 1 – – – –
С. Се мар тон 1801 1 300 2 1 1801 1 – – – –
Ве њ 550 1 69 1 1 550 1 – – – –
Иван да 1154 1 160 3 1 1154 1 – – – –
Гад 608 1 65 2 1 608 1 – – – –
Руд на 1089 1 90 3 1 1089 1 – – – –
Ча вош 86 – – – – 86 – – – – –
Опа ти ца 41 – – – – 41 – – – – –
Ден та 766 1 70 1 1 766 1 – – – –
Фо леа 46 – – – – 46 – – – – –
Ов се ни ца 43 – – – – 43 – – – – –
Со ка 617 1 120 2 1 617 1 – – – 1
Де жан 120 1 30 1 1 120 1 – – – –
Ма ли Гај 65 – – – 1 65 – – – – –
Ве ли ки Жам 26 – – – – 26 – – – – –
Шен ђу рац 552 1 40 1 – 552 – – 1 – 2
Ма на стир 211 1 20 1 – 211 – 1 – – 2
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Пе тр о во Се ло 812 1 91 1 1 812 1 – – – –
Кра ље вац 655 1 82 1 1 655 1 – – – –
Стан че во 897 1 87 1 1 897 1 – – – –
Лу ка ре вац 213 1 20 1 1 213 1 – – – –
Ре каш 42 – – – – 42 – – – – –
То по ло вац 25 – – – – 25 – – – – –
Шу штра 33 – – – – 33 – – – – –
Ја но ва 15 – – – – 15 – – – – –
Из вин 18 – – – – 18 – – – – –
Че неј 1171 1 60 2 1 1171 1 – 1 – –
Не мет 1076 1 124 1 1 1076 1 – – 1 –
Ке ча 524 1 30 1 1 524 1 – – – –
Жом бољ 121 – – – – 121 – – – – –
Те ми швар 2435 3 109 3 3 2435 10 – – 1 43

Све га

28
.75

5

41 28
45

52 35 28
.75

5

41 2 7 6 61

Са ста вио Те ми швар ски жан дар ме риј ски ин спек то рат, Та миш-то рон тал ска жан дар-
ме риј ска област; не да ти ра но и не пот пи са но

При лог 2.
Та бли ца по да та ка о срп ским основ ним ве ро и спо вед ним шко ла ма 

На зив
ме ста 

Број На зив
ме ста 

Бро ј
у че ни ка у чи те ља у че ни ка у чи те ља 

Те ми швар I 25 1 Иван да 150 3
Те ми швар II 59 1 Лу ка ре вац 18 1
Те ми швар V 25 1 Ма на стир 20 1
В. Се ми клуш 82 2 Мо но штор 27 1
М. Беч ке рек 37 1 Му на ра 9 1
Не мет 120 2 Па рац 20 1
В. Ча над 140 3 Пе тр о во Се ло 96 2
Че неј 166 3 Руд на 147 3
Ке ча 31 1 Са ра во ла 89 2
Ча ко во 8 1 Кнез 15 1
Кра ље вац 82 2 Наћ ва ла 76 2
Де жан 19 1 Шен ђу рац 92 2
Ден та 71 1 С. Се мар тон 253 4
Ди њаш 215 4 В. Сем пе тар 172 3
Фен лак 73 2 Со ка 165 4
Ве њ 69 1 Стан че во 100 2
Гад 82 2 Тол ва ди ја 46 1
Ке твељ 82 2 Вар јаш 166 4
Ђир 43 1

Са ста вио Та миш-То рон тал ски жу па ниј ски школ ски ин спек то рат; да ти ра но и пот пи-
са но 15. но вем бра 1941.
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PRIN OC HII JAN DAR ME RI EI: 
SÂRBII DIN JU DEŢUL  TI MIŞ-TO RON TAL, ROMÂNIA, ÎN ANUL 1941

Mi o drag Ci u ruşchin

Re zu mat

La începutul ce lui de-al Do i lea Război Mon dial România şi Iu go sla via s-au aflat în 
ta be re di fe ri te. În ast fel de împrejurări de regulă se supraveghează cu atenţie sporită 
minorităţile et ni ce. Acest luc ru s-a întâmplat şi în România în anul 1941. In spec to ra tul de 
Jan dar mi Ti mişoa ra s-a adre sat le gi u ni lor ju deţen e, tri miţându-le un che sti o nar şi cerând 
fur ni za rea de in for maţii  re le van te cu pri vi re la po pu laţia  sârbă. În acest sens, la Ser vi ciul 
Ju deţea n Ti miş al Ar hi ve lor Naţio na le se păstrează do cu men te în fon dul Le gi u nii de 
Jan dar mi Ti miş-To ron tal, pe al cărui te ri to riu se aflau apro xi ma tiv trei pătrimi din întreaga 
po pu laţie  sârbă a României. Întrebările din che sti o nar se re fe re au la ori gi nea po pu laţie i 
sârbe, sta ti sti ci, învăţământ, viaţa religioasă şi culturală, sta rea materială, sta rea de sănătate, 
si tuaţia  demografică, etc. În luc ra re sunt pre zen ta te răspunsurile, ela bo ra te în ter men 
(adică: în de curs de câteva zi le), tri mi se de către secţii le de jan dar me rie locală, ca re, 
deşi, nu sunt în to ta li ta te cer te, oferă o oa re ca re ima gi ne cu pri vi re la sârbii din Ba na tul 
românesc din anul 1941, interesantă cu atât mai mult, cu cât se referă nu do ar la localităţile 
cu po pu laţie  tra diţio nal sârbească, ci la to a te localităţile în ca re se regăseau sârbii la acea 
dată. Ce le două ane xe, sub formă de ta be le cu da te ofi ci a le, ca un fel de ve ri fi ca re a 
răspunsurilor pri mi te, pro vin de la Le gi u nea Ju deţeană de Jan dar me rie, re spec tiv de la 
In spec to ra tul Şco lar Ju deţea n.

THRO UGH THE EYES OF THE GEN DAR ME RIE: 
THE SERBS IN THE TI MIŞ-TO RON TAL CO UNTY, RO MA NIA, IN 1941

Mi o drag Ci u ruşchin

Sum mary

At the be gin ning of the Se cond World War, Ro ma nia and Yugo sla via we re on the 
op po si te si des. In such cir cum stan ces, the et hni cal mi no ri ti es are usu ally tre a ted with 
ad di ti o nal ca u ti o u sness. This hap pe ned in 1941 in Ro ma nia. The Ti mişoa ra Gen dar me rie 
In spec to ra te ad dres sed to the co unty gen dar me rie le gi ons, de li ve ring a qu e sti on na i re and 
re qu e sting them to send re le vant da ta on the Ser bian po pu la tion li ving on the ir ter ri tory. 
Do cu ments re la ted to this re qu est are pre ser ved in the Ti miş Co unty Ser vi ce of the Ro ma-
nian Na ti o nal Ar chi ves, in the fund of The Ti miş-To ron tal Gen dar me rie Le gion, whe re 
abo ut three qu ar ters of the en ti re Ser bian po pu la tion in Ro ma nia li ved. The qu e sti ons 
we re abo ut the ori gin of the Ser bian po pu la tion, sta ti stics, edu ca tion, spi ri tual and cul tu ral 
li fe, the ma te rial, he alth and de mo grap hi cal sta tus, etc. The pa per pre sents the an swers 
that we re sub mit ted by the lo cal gen dar me rie units wit hin the re qu e sted ti me fra me (that 
is, wit hin a few days), which, even if not en ti rely ir re fu ta ble, of fe red a cer tain ima ge on 
the sta tus of the Serbs in the Ro ma nian part of Ba nat in 1941, not only in the pla ces with 
tra di ti o nal Ser bian po pu la tion, but in all pla ces whe re Serbs li ved at that ti me. The two 
an ne xes, ta bles with of fi cial da ta, as a sort of ve ri fi ca tion of the re ce i ved in for ma tion are 
from the Co unty Gen dar me rie Le gion and from the Co unty School In spec to ra te.
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Љ и  љ а  н а  И .  П у  з о  в и ћ

ПА РО ХИЈ СКО СВЕ ШТЕН СТВО ТЕ МИ ШВАР СКЕ  
ЕПАР ХИ ЈЕ СРЕ ДИ НОМ XVI II ВЕ КА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се са раз ли чи тих аспе ка та са гле да ва ју ме сто и уло га 
пра во слав ног све штен ства у Те ми швар ској епар хи ји сре ди ном XVI II ве ка. Раз-
ма тра ју се број на пи та ња ве за на за по ло жај све ште ни ка, њи хо ва пра ва и оба ве зе, 
ка ко пре ма сво јим па ро хи ја ни ма, та ко и пре ма пред став ни ци ма цр кве них и др жав-
них вла сти. По чев од мол би за њи хо во ру ко по ла га ње и по ста вља ње на од ре ђе ну 
па ро хи ју, пре ко ана ли зе ста ро сне струк ту ре и по ре кла, до освр та на имо ви ну, 
при хо де и рас хо де, скла па се сли ка о пра во слав ном све штен ству као јед ном од 
глав них но си ла ца вер ског, про свет ног и кул тур ног раз во ја ме ђу пра во слав ним 
Ср би ма и Ру му ни ма у Ба на ту. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Срп ска пра во слав на цр ква, Те ми швар ска епар хи ја, све-
штен ство, син ђе ли је, Ср би, Ру му ни, Ба нат, Хаб збур шка мо нар хи ја, XVI II век.

Сва ко днев ни жи вот чо ве ка сре ди ном XVI II ве ка ни је се мо гао за ми сли-
ти без све ште ни ка. Он је кр шта вао, вен ча вао, ис по ве дао, при че шћи вао и са-
хра њи вао па ро хи ја не, пра те ћи их на тај на чин кроз цео жи вот. Ње го во по-
сто ја ње у за јед ни ци умно го ме је до при но си ло ква ли тет ни јем об ли ко ва њу 
жи во та ње них чла но ва. Спо соб ни и тру до љу би ви срп ски је рар си ко ји су се 
то ком овог сто ле ћа на ла зи ли на че лу Те ми швар ске епар хи је1 на сто ја ли су да 
об но ве па ро хиј ску мре жу, при лич но уни ште ну у ау стро-тур ским ра то ви ма 
(1716–1718, 1737–1739), и да ство ре чвр сту цр кве ну струк ту ру осни ва њем 
но вих пр о то пре зви те ра та. За хва љу ју ћи кон стант ним на по ри ма, то ком овог 
сто ле ћа удво стру чен је број па ро хи ја – од 133 за бе ле же не у по пи су из 1727. 
го ди не2 до 287 уз 37 фи ли ја ла 1776. го ди не. То ли ко их је оста ло до 1865. го-
ди не, ка да је из вр ше на срп ско-ру мун ска је рар хиј ска по де ла.3 Исто вре ме но, 
ви ше стру ко се по ве ћао и број све ште ни ка – од 151 је ре ја из 1727. го ди не до 
586, ко ли ко их је би ло 1767. го ди не.4 Све је пра тио стал ни по раст бро ја про-

1 Те ми швар ском епар хи јом у по ме ну том пе ри о ду упра вља ли су сле де ћи ар хи је ре ји: Кон-
стан тин (Грк) 1704–1713, Јо а ни ки је (Вла ди са вље вић) 1713–1727, Ни ко ла (Ди ми три је вић) 1728–
1744, Ге ор ги је (По по вић) 1745–1757, Ви ћен ти је (Јо ва но вић Ви дак) 1758–1774, Мој си је (Пут ник) 
1775–1781, Со фро ни је (Ки ри ло вић) 1781–1786. и Пе тар (Пе тро вић) 1786–1800. Уп: С. Бу гар ски, 
Срп ско пра во сла вље у Ру му ни ји, Те ми швар – Бе о град – Но ви Сад 1995, 32–33.

2 Д. Ру ва рац, Опис Те ми швар ске епар хи је 1727. го ди не, Срем ски Кар лов ци 1923, 7–10.
3 Рад ња Ар хи је реј ског си но да 1776, пре вео са ње мач ког А. Г., Срп ски Си он (1904) 601; Д. 

Ру ва рац, Опис Те ми швар ске епар хи је 1727. го ди не, 3.
4 АСА НУК, МП „Б“, 1767/45.
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то пре зви те ра та, од укуп но се дам из 1727. го ди не, до мак си мал них се дам на-
ест из 1764. го ди не, да би се 1776. го ди не уста лио на де сет, у тра ја њу од го-
то во јед ног ве ка.5 По ред ста ра ња о па ро хиј ској ор га ни за ци ји, ве ли ка па жња 
по све ћи ва на је по ди за њу но вих и об но ви ста рих хра мо ва, обра зо ва њу и про-
све ћи ва њу све штен ства и на ро да у епар хи ји.

Мол бе за ру ко по ла га ња и по ста вља ња све ште ни ка

Сва ко се ло има ло је по тре бу за соп стве ним па ро хом, сто га су мол бе 
епи ско пу за осни ва ње па ро хи је, по ста вља ње све ште ни ка или по ди за ње 
хра ма упу ћи ва ле се о ске оп шти не, а пот пи си ва ли оберк не зо ви, се о ски кне зо-
ви и кме то ви, у име свих жи те ља се ла.6 Уко ли ко се ло ни је има ло све ште ни ка, 
по сто ја ла је опа сност да ће се ра се ли ти, а он да би то пи та ње пре ва зи ла зи ло 
окви ре цр кве не над ле жно сти и пре ла зи ло у сфе ру ин те ре са др жав них вла сти.7

Ду жност па ро хи ја на би ла је да ма те ри јал но из др жа ва ју све ште ни ка и 
да му ука за ју „ду жну част, љу бав, по кор ност, по што ва ње и по слу ша ње“. 
Мо ли о ци би уна пред при ста ја ли да бу ду „не са мо от цр кве ка жње ни – но и 
све ште ни ка ли ше ни“, а ако не бу ду из вр ша ва ли да то обе ћа ње, да од го ва ра ју 
„ка ко на ду хов ном су ду та ко и на кра љев ском“.8 

У мол би из 1741. го ди не, ко ју су ме шта ни Чен те упу ти ли епи ско пу Ни ко-
ли (Ди ми три је ви ћу), ка же се: „Ми сви, до ле име но ва ни кме то ви се ла Чен те, 
са овим и по кор ним пи са ни јем, оба ве шта ва мо Ва ше Пре о све ште но го спод-
ство, да ће мо на шем па ро хи јал ном све ште ни ку То ми, да ти до вољ но за ора ње 
и ко ше ње, ко ли ко по тре бу је ње го вој фа ми ли ји ра ди ти, ка ко смо се и ра ни је 
оба ве за ли и пи смо да ли“.9

 Ста нов ни ци се ла Ста мо ре оба ве за ли су се вла ди ци Ге ор ги ју (По по ви ћу) 
да ће све ште ни ку ука зи ва ти до стој ну све ште нич ку по част и да ва ти до го во-
ре ни до хо дак од сва ког до ма у па ро хи ји, као и да ће од се о ског грун та одво ји-
ти до вољ но зе мље за ора ње, ко ше ње и за дру ге по тре бе јед ног до ма ћин ства. 
По ред то га, осло бо ди ће ње го ву по ро ди цу од пла ћа ња би ло ка кве кон три бу-
ци је и дру гих слич них да ва ња.10

Нај де таљ ни ји при каз оба ве за, ко је јед на се о ска оп шти на пре у зи ма на 
се бе при ли ком тра же ња све ште ни ка, дат је у мол би жи те ља Иван де. Они су 
се оба ве за ли да ће „ње га и цео дом, и све што му при па да, у пу ном ста ра њу 
увек има ти, и ње му не ће до зво ли ти да пла ћа ни ка кву кон три бу ци ју или да-

5 Д. Ру ва рац, Опис Те ми швар ске епар хи је 1727. го ди не, 3; Исти, Те ми швар ска епар хи ја 
1764, Срп ски Си он 15 (1905) 466–467; Рад ња Ар хи је реј ског си но да 1776, 601.

6 АСА НУК, МП „Б“, 1744 /60; 1746/30.
7 Ме шта ни се ла Гру на у Лу го шко-фа чет ском ди стрик ту, у свом су је вер ју, ис ко па ли су 

мр тва ца, па их је вла ди ка Ни ко ла (Ди ми три је вић) ана те ми сао и од лу чио од цр кве. Од мах су се 
жа ли ли Ба нат ској ад ми ни стра ци ји, тра же ћи да се за по ве ди вла ди ци да им вра ти све ште ни ка, 
по што не мо гу да под не су да де ца бу ду не кр ште на, и да ста ри и бо ле сни уми ру без ис по ве сти и 
при че шћа. За пре ти ли су да „та ко ве ра ди си ле, хо ће мо се сви ра се ли ти и се ло пу сто оста ви ти“, 
ако им се не усли ши мол ба. Уп: Р. Гру јић, При ло шци исто ри ји на ших од но ша ја са Ру му ни ма у 
18. ве ку, Срем ски Кар лов ци 1906, 13.

8 АСА НУК, МП „Б“, 1744 /60; 1746/30.
9 АСА НУК, МП „Б“, 1741/48.
10 АСА НУК, МП „Б“, 1744/60.
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ва ње кра љев ско“. За тим ка жу: „сву те жи ну до ма ње го вог на се бе при ма мо: 
да све ште ник наш, ви ше по ме ну ти, у це лој сло бо ди мо же да нам оба вља све-
ште не рад ње и на ма слу жбу из вр ша ва, по оби ча ју све те пра во слав не на ше 
Цр кве. По себ но се, пак, оба ве зу је мо, да ће мо ње га, све ште ни ка на ше га, у 
до стој но ду жном по што ва њу и у сва кој по слу шно сти др жа ти и ње му част и 
за слу же но, без роп та ња, да ва ти, и што нам од за ко на и цр ков них за по ве да ња 
на ло жи, ис пу ња ва ти“.11 

Де ша ва ло се да вла ди ка, из не ког раз ло га, оду го вла чи са по ста вља њем 
све ште ни ка, па су се у том слу ча ју кне зо ви обра ћа ли ди рект но ми тро по ли ту, 
од но сно па три јар ху Ар се ни ју IV (Јо ва но ви ћу). Нај кри тич ни је је би ло у Сеф-
ке ри ну где већ осам го ди на ни је би ло све ште ни ка. Због то га су 12. фе бру а ра 
1742. го ди не сеф ке рин ски кмет Ран ко, опов ски кмет Жи ван и ја буч ки кмет 
Ни ко ла упу ти ли пи смо па три ја р ху са мол бом да им се, ко нач но, по ста ве 
пред ло же ни све ште ни ци. Де ца су уми ра ла не кр ште на а му шкар ци и же не 
без по след њег при че шћа, опе ла се ни су оба вља ла, ни ти све ти ла во ди ца, 
осим ако слу чај но у се ло не би свра тио не ки ка лу ђер, па им ус пут осве тио 
во ду. Кме то ви су у пи сму на ве ли да су два пут тим по во дом ишли у Те ми-
швар и мо ли ли вла ди ку да им по ста ви све ште ни ка. На то им је епи скоп Ни-
ко ла (Ди ми три је вић) од го во рио: „Мо ја је бри га [свешт еник], за то и че кај те. 
До ћи ћу ја у ко ји мо на стир и ка но до ђем вам ћу пи са ти да до ђе те к мње. Та да 
ћу вам све ште ни ка да ти“, али ни шта с тим у ве зи ни је ура дио, па су кме то ви 
од лу чи ли да се жа ле па три јар ху и да од ње га за тра же ре ше ње сво јих про-
бле ма.12 Ди рект но па три јар ху обра ћа ли су се пред став ни ци се ла и по во дом 
смр ти вла ди ке, као што су учи ни ли по ме ну ти жи те љи Иван де.13

За све ште ни ке су ру ко по ла га на, углав ном, де ца све ште ни ка или ис так-
ну ти јих ме шта на, обе рк не зо ва, се о ских кне зо ва и кме то ва.14 У мол ба ма 
вла ди ци њи хо во по ре кло се ис ти ца ло као по себ на пре по ру ка. С тим у ве зи 
кме то ви се ла Ста мо ре пи са ли су вла ди ци: „Има мо по па Пе тра, ро ђе ни син 
по кој ног ви ше по ме ну тог по па Ми кле у ша, с ко јим у ду хов ним ства ри ма за-
до вољ ни мо же мо би ти“. Жи те љи Сеф ке ри на тра жи ли су да им се за све ште-
ни ка по ста ви Ни ко ла Ран ко вић, нај ве ро ват ни је син кме та Ран ка, ко ји је као 
пред став ник се ла два пут ишао код вла ди ке у Те ми швар. Кан ди да ти за све-
ште ни ке у Опо ву и Ја бу ци пре зи ва ли су се По по вић, што ука зу је на то да су 
из све ште нич ких по ро ди ца, иа ко, у да тим слу ча је ви ма, њи хо ви оче ви ни су 
би ли све ште ни ци.15

Да би не ко био ру ко по ло жен за све ште ни ка, тре ба ло је да бу де обра зо-
ван. У Пра ви ли ма за све ште ни ке ми тр о по ли та Ви ћен ти ја (Јо ва но ви ћа) из 
1733. го ди не, у 23. тач ки, ка же се да су про то по по ви и по по ви ду жни да да ју 
сво је си но ве у шко лу, ко ја се на ла зи ла при ми тр о по лиј ском дво ру, као и да 
их вас пи та ва ју у пра ви ли ма и чи сто ти, ка ко би би ли до стој ни и по год ни за 
све штен ство. По ред то га, сви све тов ни по сло ви би ли су им, под прет њом 

11 АСА НУК, МП „Б“, 1744/58.
12 АСА НУК, МП „Б“, 1742/67.
13 АСА НУК, МП „Б“, 1744/58.
14 АСА НУК, МП „Б“, 1742/67; 1744/60.
15 АСА НУК, МП „Б“, 1744/60.
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ве ли ке ка зне, за бра ње ни.16 Ар хи је реј ски си нод до нео је 1750. го ди не од лу ку 
да су сви љу ди оба ве зни да сво ју де цу ша љу у шко лу, а ако би се све ште ни ци 
оглу ши ли о ову на ред бу, не ће би ти до зво ље но да им се си но ви ру ко по ло же 
и та ко на ста ве по ро дич ну тра ди ци ју.17 Пра ви ли ма Де кла ра то ри је из 1779. 
го ди не де таљ но је би ло про пи са но ко је мо гао би ти ру ко по ло жен у ђа кон ски 
или све ште нич ки чин. Кан ди дат је мо рао има ти све до чан ство о за вр ше ној 
шко ли, а за тим би га по дроб но ис пи та ла епа р хиј ска кон зи сто ри ја. За па ро ха 
се ни је смео по ста ви ти ни ко осим по да ни ка хаб збур шке кру не, што се на 
пр вом ме сту од но си ло на при до шли це из Осман ског цар ства, као ни кан ди-
дат мла ђи од 25 го ди на.18 

Пред став ни ци вла сти, од но сно чи нов ни ци Те ми швар ске ад ми ни стра-
ци је, че сто су се ме ша ли у над ле жно сти вла ди ка око ру ко по ла га ња све ште-
ни ка, иа ко је то би ло ди рект но кр ше ње цр кве них при ви ле ги ја. Вре дан је 
по ме на слу чај по па Јо ва на Тун су,19 по то њег па ро ха у Ве ли ком Се ми клу шу, 
ко ји је био под не ком вр стом за шти те од стра не Ад ми ни стра ци је, не зна но 
из ко јих раз ло га. Пр ви са чу ва ни до ку мент у ве зи с њим је Ре скрипт Ба нат-
ске ад ми ни стра ци је, из дат 20. мај 1769. го ди не, ко јим се овом све ште ни ку 
од ре ђу је пла та до на ме ште ња на па ро хи ју.20 У ме ђу вре ме ну је до шло до 
ње го вог по ста вље ња, ко јим очи глед но ни је био за до во љан, по што је Ад ми-
ни стра ци ја, у пи сму од 19. ја ну а ра 1771. го ди не, пи та ла епи ско па Ви ћен ти ја 
(Јо ва но ви ћа Ви да ка) да ли би поп Јо ван мо гао до би ти па ро хи ју са ве ћим 
при хо ди ма.21 Епи скоп је од го во рио 27. фе бру а ра исте го ди не да је тај поп 
пре ма ње му био не по слу шан, нео б у здан и упо ран, и упи тао Ад ми ни стра-
ци ју ка ко убу ду ће да по сту пи с њим.22 Усле дио је до пис Ад ми ни стра ци је од 
30. апри ла 1771. го ди не, ко јим је епи скоп Ви ћен ти је (Јо ва но вић Ви дак) оба-
ве штен да је Тун су до био се си ју и да се ста вља под над зор епи ско па, што 
би тре ба ло да зна чи да је ње гов слу чај ре шен.23

Син ђе ли је

Ка да би се вла ди ка са гла сио са мол бом па ро хи ја на, ру ко по ло жио би 
тра же ног кан ди да та и до де лио му па ро хи ју. По сле чи на ру ко по ло же ња, вла-
ди ка је но вом све ште ни ку из да вао по себ ну гра ма ту – син ђе ли ју. На осно ву 
са чу ва них син ђе ли ја из Те ми швар ске епар хи је, гра ма та бач ког епи ско па 
Ви са ри о на (Па вло ви ћа) и још не ко ли ко слич них по твр да из XVI II ве ка мо же 
се за кљу чи ти ка кве су са др жи не оне би ле и ка ква је про це ду ра би ла по треб-
на да се до би ју.24

16 АСА НУК, МП „А“, 1733/98.
17 Д. Ру ва рац, Рад ња Ар хи је реј ског си но да 1750, Срп ски Си он 4 (1904) 85, 102–103.
18 Ј. Ра до њић, М. Ко стић, Срп ске при ви ле ги је од 1690. до 1792. го ди не, Бе о град 1954, 139–140.
19 По ми ње се и као Јон Тон су, Јон Тон зу или Јо ван Дун зу.
20 АСА НУК, МП „Б“, 1769/32.
21 АСА НУК, МП „Б“, 1771/1.
22 АСА НУК, МП „Б“, 1771/2.
23 АСА НУК, МП „Б“, 1771/17.
24 Де таљ но о син ђе ли ја ма, са но ви јом ли те ра ту ром: Љ. Пу зо вић, Син ђе ли ја вла ди ке Ге ор-

ги ја По по ви ћа, из да та те ми швар ском све ште ни ку То ми Па вло ву, Ар хе о граф ски при ло зи 35 



До са да је по зна то да по сто је са мо две са чу ва не син ђе ли је из Те ми-
швар ске епар хи је у XVI II ве ку. Обе се чу ва ју у зби р ци ру ко пи сних књи га 
На род не би бли о те ке Ср би је. Под сиг на ту ром Рс 777 на ла зи се све ште нич ка 
син ђе ли ја ко ју је вла ди ка Ге ор ги је (По по вић) из дао 14/25. де цем бра 1746. 
го ди не То ми Па вло ву, све ште ни ку у хра му Све тог Ге о р ги ја, у те ми шва р ском 
пред гра ђу Фа бри ка. Са др жи на се од но си на пра ви ла по на ша ња и мо рал ног 
про фи ла све ште ни ка То ме Па вло ва, као и на евен ту ал не ка зне за не по што-
ва ње оп штих све ште нич ких и вла ди чан ских пра ви ла по на ша ња.25

Пр о то пре зви тер ска син ђе ли ја те ми швар ског вла ди ке Мој си ја (Пут ни-
ка), да та 15/26. ав гу ста 1779. го ди не пан че вач ком про то пре зви те ру Ан дре ју 
Ар се ни је ви ћу, на ла зи се под сиг на ту ром Рс 669. Текст син ђе ли је са др жи 
пре глед на пре до ва ња у слу жби про те Ар се ни је ви ћа, за тим по дат ке о Пан-
че вач ком пр о то пре зви те ра ту, цр кве ној је ди ни ци чи ји ће би ти упра ви тељ, и 
на кра ју део о пра ви ма и оба ве за ма ње га као про то пре зви те ра, али и о оба-
ве за ма па ро хиј ског све штен ства и на ро да пре ма ње му.26 

Упр кос пра ви ли ма о до би ја њу син ђе ли ја, су де ћи по по пи су Епар хи је 
из 1758. го ди не, у прак си ни је би ло све јед но став но. Је дан од раз ло га си гур но 
је би ла ви со ка це на ко ја се мо ра ла пла ти ти вла ди ци за син ђе ли ју. Због то га 
је од укуп ног бро ја по пи са них, са мо 41 све ште ник имао син ђе ли ју, а оста лих 
113 је ре ја је ни су има ли.27 Ре кло би се да ни је са мо но вац био про блем, јер 
су по је ди ни све ште ни ци пла ти ли син ђе ли је, али их го ди на ма ни су до би ли. 
При ме ра ра ди, све ште ник Јо ван Ву че но вић из шан ца Чен те, пла тио је 10 фо-
рин ти за син ђе ли ју убр зо по ру ко по ло же њу, 1756. го ди не, али је још ни је 
имао 1758. го ди не.28 И Мар ко Ми ло ва но вић, ко мло шки све ште ник, дао је за 
син ђе ли ју арад ском вла ди ци Иса и ји (Ан то но ви ћу) 25 ду ка та, јер се та да 
на ла зио у Нађ ла ку, а на кон пре се ље ња у Ба нат пла тио је и вла ди ци Ни ко ли 
(Ди ми три је ви ћу) 8 ду ка та за њу, али ни од јед ног ни је до био по треб ни до ку-
мент.29 По ме ну ти слу ча је ви ни су по сто ја ли са мо у Те ми шва р ској епа р хи ји, 
већ је слич но ста ње би ло и у дру ги ма. Да би ста ли на пут ова квим зло у по-
тре ба ма, срем ски све ште ни ци обра ћа ли су се др жав ним вла сти ма, тра же ћи 
од њих за шти ту и по моћ. У Ту жби про тив ми тр о по ли та Ви ћен ти ја (Јо ва но-
ви ћа) (1731–1737), из не ли су да су се це не син ђе ли ја кре та ле од 15 до 20 ду-
ка та, од но сно од 75 до 100 фо рин ти, а де ша ва ло се да бу ду и ви ше. На ро чи то 
их је по га ђа ло што ми тр о по ли то ви слу жи те љи ни су по што ва ли ста ре син ђе-
ли је, па су све ште ни ке че сто пре ме шта ли с јед не па ро хи је на дру гу ка ко би 
сва ки пут на пла ти ли так су за из да ва ње но вих до ку ме на та.30 

(2013) 169–181; Љ. Пу зо вић, Син ђе ли ја вла ди ке Мој си ја Пут ни ка, из да та пан че вач ком про то-
пре зви те ру Ан дре ју Ар се ни је ви ћу, Ар хе о граф ски при ло зи 36 (2014) 147–163.

25 НБС, Рс 777; Де таљ но о овој син ђе ли ји: Љ. Пу зо вић, Син ђе ли ја вла ди ке Ге ор ги ја По по-
ви ћа, из да та те ми швар ском све ште ни ку То ми Па вло ву, 169–181.

26 НБС Рс 669; Де таљ но о овој син ђе ли ји: Љ. Пу зо вић, Син ђе ли ја вла ди ке Мој си ја Пут ни-
ка, из да та пан че вач ком про то пре зви те ру Ан дре ју Ар се ни је ви ћу, 147–163.

27 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.

28 Исто, 345.
29 Исто, 350–351.
30 Д. Ру ва рац, Ту жбе све штен ства про тив слу жи те ља ми тро по ли та бе о град ско-кар ло-

вач ког Ви ћен ти ја Јо ва но ви ћа, Срп ски Си он 17 (1907) 193–198, 225–229.
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Це на син ђе ли је је, као што се мо же ви де ти из по ме ну тих при ме ра, ва-
ри ра ла – јед ни су пла ћа ли ма ње, а дру ги ве ће нов ча не из но се. Пан те леј мон 
Ки ри ло вић, наћ вал ски па рох, пла тио је син ђе ли ју чак 50 фо рин ти.31 Пред-
став ни ци вла сти су твр ди ли да епи ско пи узи ма ју пре ви со ке су ме, па је та ко 
епи скоп Ви ћен ти је (Јо ва но вић Ви дак) био оп ту жен да је за све ште нич ке 
син ђе ли је узи мао по 200, а не кад и по 400 до 500 фо рин ти. Ме ђу тим, до ка за-
но је да су ово не ко ли ко пу та уве ћа не ци фре, од но сно да су ствар ни из но си 
би ли знат но ма њи.32 Ко нач но је у 22. тач ки Де кла ра то ри је из 1779. го ди не од-
ре ђе но ко ли ко ни же па ро хиј ско све штен ство тре ба да пла ти сво јим вла ди ка-
ма за син ђе ли ју. На и ме, при ли ком до де ле па ро хи је тре ба ло је да из дво ји 30 
крај ца ра од ку ће, а у слу ча ју да па ро хи ја има ви ше од 100 ку ћа, син ђе ли ја 
не би сме ла би ти ви ша од 50 фо рин ти.33

Го ди не ру ко по ла га ња и ста ро сна струк ту ра све штен ства

Због по тре бе за све ште ни ци ма по сто ја ла је прак са да се ру ко по ла жу 
мла ди ћи мла ђи од 20 го ди на, иа ко то ни је би ло у скла ду са ка но ни ма. Ег зарх 
ми тро по ли та Па вла (Не на до ви ћа), про то син ђел Aрсеније (Ра ди во је вић), ад-
ми ни стра тор Те ми швар ске епар хи је по смр ти вла ди ке Ге орги ја (По по ви ћа), 
об и шао је то ком 1758. го ди не 69 ме ста и оста вио вр ло дра го це не по дат ке о 
тре нут ним при ли ка ма у Епар хи ји. На осно ву по пи сних по да та ка за кљу чу је 
се да је ве ћи на све ште ни ка уво ђе на у чин ве о ма мла да. Од укуп ног бро ја по-
ме ну тих све ште ни ка, по сто је по сред ни по да ци за њих 137 о вре ме ну ру ко-
по ла га ња. Са 16 го ди на ру ко по ло же на су дво ји ца све ште ни ка (1,46%), са 17 
го ди на де ве то ри ца (6,67%), са 18 го ди на је да на е сто ри ца (8,03%), са 19 го ди на 
пет на е сто ри ца (10,95%) и са 20 го ди на де вет на е сто ри ца све ште ни ка (13,87%). 
Кад се све узме у об зир, про из  ла зи да је пе де сет шест све ште ни ка, или 40,88%, 
би ло уве де но у чин пре 21. го ди не. При бли жно то ли ко, тач ни је пе де сет сед-
мо ри ца, или 41,60%, ру ко по ло же но је у ста ро сти из ме ђу 21. и 25. го ди не. У 
до би из ме ђу 26. и 30. го ди не ру ко по ло же но је је да на ест све ште ни ка, или 
8,03%, а де се то ри ца су би ла ста ри ја од 30 го ди на. Са мо су три све ште ни ка, 
или 2,19%, ру ко по ло же на по сле 40. го ди не.34

По да ци истог по пи са све до че о жи вот ној до би 151 све ште ни ка, на 
осно ву че га се мо же са гле да ти и ста ро сна струк ту ра све штен ства 1758. го-
ди не. Ве ћи ну су чи ни ли мла ди љу ди, а 3,31%, или пе то ри ца све ште ни ка, 
би ло је мла ђе од 20 го ди на. Нај ви ше их је би ло из ме ђу 21 и 30 го ди на, чак 
46,35%, или ше зде сет де ве то ри ца, док је из ме ђу 31. и 40. го ди не би ло 
26,49%, или че тр де сет је дан све ште ник. Из ме ђу 41. и 50. го ди не ста ро сти 
би ло је 13,90%, или два де сет је дан све ште ник, а ви ше од 50 го ди на има ла 
су са мо пет на е сто ри ца све ште ни ка, што чи ни 9,93% од укуп ног бро ја.35

31 Д. Ру ва рац, Те ми швар ска епар хи ја 1758. го ди не, 371.
32 АСА НУК, МП „Б“, 1769/80.
33 Ј. Ра до њић, М. Ко стић, Срп ске при ви ле ги је од 1690. до 1792. го ди не, 135.
34 Д. Ру ва рац, Те ми швар ска епар хи ја 1758. го ди не, 321–373.
35 Исто, 321–373.
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Гра фи кон 1. Ста рост све ште ни ка при ру ко по ла га њу, пре ма по пи су из 1758. го ди не
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Гра фи кон 2. Ста ро сна струк ту ра све ште ни ка пре ма по пи су из 1758. го ди не
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По ре кло све штен ства

Пре се ље ње на ро да из од ре ђе них обла сти пра ти ло је и пре се ље ње све-
штен ства. Нај ве ћи број до се ље них све ште ни ка сти гао је у Eпархију при ли ком 
раз во ја че ња По ти ско-по мо ри шке вој не гран це (1751), али су по сто ја ла и стал-
на до се ља ва ња из Вла шке и Тран сил ва ни је, ка ко срп ских та ко и ру мун ских 
је ре ја. По ре кло све штен ства мо же се пра ти ти на осно ву де ли мич ног по пи са 
из 1758. го ди не и пот пу ног по пи са из 1767. го ди не. 



26

Све ште ни ци ко ји су слу жи ли у ме сти ма у око ли ни Ки кин де, у Ча над-
ском ди стрик ту, до шли су са гра ни ча ри ма из По ти ско-по мо ри шке Кра ји не. 
Та ко су у Мо кри ну, Кар ло ву и Ку ма ни ма слу жи ли све ште ни ци из Бач ке,36 а 
у Ве ли кој Ки кин ди, Ме лен ци ма и Кр сту ру из По мо риш ја.37

И у окол ним ме сти ма би ло је до ста до се ље них све ште ни ка. Прем да 
Бе о дра ни је би ла под вој ном ко ман дом, ње ни па ро си до шли су из бач ког се ла 
Пив ни ца. Про то пре зви тер Мак сим По по вић из Бе че ја био је из ва ро ши Чу-
ру га. Све ште ни ци у Вра ње ву би ли су по ре клом из Бач ке, а је дан из Сре ма.38 
Не ки су до шли из Ру си је, по пут је ре ја Ди ми три ја Поповићa, па ро ха у Јо зе фо ву.

Иђо шки све ште ни ци та ко ђе ни су би ли из Ба на та. Пр ви је био из Ру си је, 
дру ги из Пе тр о ва Се ла у Бач кој, а тре ћи из Бе о гра да. На ме сник Јо ван Сто-
ја но вић из Бо ча ра био је по ре клом из Пив ни ца у Бач кој, а дру ги све ште ник, 
Ди ми три је Јор го вић, из Ка ра вла шке. Је реј Ни ко ла По по вић, ко ји се 1758. го-
ди не на ла зио у Ма лој Ки кин ди, био је од лу чен од слу жбе. По ре клом је био 
из Печ ке, из По мо риш ја.39 Ви кен ти је Кр стић или Кре стић, та ра шки па рох, 
био је по ре клом из срем ског се ла Аза ше ва ца.40 Све ште ни ци ко ји су слу жбо-
ва ли у шан цу Си ги та ко ђе ни су би ли ро ђе ни у Ба на ту. Је дан је био из Мар-
то но ша у Бач кој, а дру ги из шан ца Сту по ва че у Хр ват ској. Све ште ник у 
Фар ка жди ну био је по ре клом из Де бре ци на – „где су уни ја ти“. Јо ван Стој ков, 
се чан ски па рох, био је из Бач ке, а Ла зар Јо ва но вић из Ма ке до ни је, из се ла 
Ша ња.41 У Ко мло шу су по сто ја ле две цр кве у ко ји ма је слу жи ло укуп но 
шест све ште ни ка. Тро ји ца су би ла из Ка ра вла шке, је дан из Ер де ља и дво ји ца 
из По мо риш ја.42

По ре кло све штен ства ја сни је се мо же са гле да ти из по пи са све штен ства 
1767. го ди не. У овом до ку мен ту на ве де но је ме сто ро ђе ња за сва ког све ште-
ни ка. Од 586 па ро ха у Ба на ту је ро ђен 381 (77,00%), а до се ље но 205 (23,00%). 
Нај ви ше их је до шло из Ма ђар ске, се дам де сет пе то ри ца (12,79%), и из Тран-
сил ва ни је, ше зде сет че тво ри ца (10,92%). Из Вла шке је по ре клом че тр де сет 
је дан па рох (6,99%), из Ср би је три на е сто ри ца (2,22%), из Тур ске ше сто ри ца 
(1,02%), из Сла во ни је че тво ри ца (0,68%), а из Хр ват ске и Ру си је по је дан 
(0,34%).43

36 Исто, 321–323, 324, 328.
37 Исто, 223, 229, 330.
38 Исто, 325–327.
39 Исто, 332–333.
40 Исто, 336.
41 Исто, 344–347.
42 Исто, 350–351.
43 АСА НУК, МП „Б“, 1767/45.



Гра фи кон 3. Струк ту ра све штен ства пре ма по ре клу

381,65%

Из Баната

205,35%

Досељени

Пра ва и ду жно сти све ште ни ка

Пра ва срп ског све штен ства у Хаб збур шкој мо нар хи ји де ли мич но су 
би ла ре гу ли са на др жав ним про пи си ма, осла ња ју ћи се на оби чај но пра во и 
на пра ва све штен ства ко ја су по сто ја ла под осман ском вла шћу. Све штен-
ству је још од пр ве при ви ле ги је Ле о пол да I да то пра во да са мо стал но, без 
ме ша ња са стра не, рас по ла же сво јим цр ква ма и ма на сти ри ма. Осло бо ђе ни 
су би ли де сет ка, дан ка и ква р ти ра, а пра во за тва ра ња и ка жња ва ња све ште-
ни ка при па да ло је ар хи е пи ско пу и лич но вла да ру.44

Ме ђу тим, про бле ми су на ста ја ли јер су др жав не вла сти дру га чи је од 
пред став ни ка срп ског на ро да ту ма чи ле при ви ле ги је, при ме њу ју ћи их са мо 
на те ри то ри је ко је је Хаб збур шка мо нар хи ја до би ла од Тур ске Кар ло вач ким 
(1699) али не и По жа ре вач ким ми ром (1718). Бу ду ћи да је Те ми швар ска епа-
р хи ја при па ла Хаб збур шкој мо нар хи ји од ред ба ма По жа ре вач ког ми ра, при-
ви ле ги је се ни су, пре ма ту ма че њу вла сти, од но си ле на њу.45 Пред став ни ци 
Ср ба су сма тра ли да се оне од но се на све Ср бе ко ји жи ве у др жа ви Хаб збур га, 
па са мим тим и на ста нов ни штво Те ми шва р ске епа р хи је.46 Огра ни ча ва ња 

44 Ј. Ра до нић, М. Ко стић, Срп ске при ви ле ги је од 1690. до 1792. го ди не, 92–93. 
45 И. То ча нац, Бе о град ска и Кар ло вач ка ми тр о по ли ја: Про цес ује ди ње ња (1722–1731), 

Исто риј ски ча со пис 55 (2007) 201–204.
46 У цр кве ном по гле ду, обе ба нат ске епа р хи је, Те ми шва р ска и Вр шач ка, од 1720. го ди не 

при па да ле су Бе о град ској ми тро по ли ји, ка да је власт бе о град ског ми тро по ли та Мој си ја (Пе тро-
ви ћа) (1713–1730) про ши ре на на под руч је Ба на та. У лич но сти истог ми тро по ли та, Бе о град ска и 
Кар ло вач ка ми тро по ли ја су ује ди ње не 1726. го ди не, на кон смр ти кар ло вач ког ми тро по ли та Ви-
ћен ти ја (По по ви ћа) (1713–1725). На кон ау стро-тур ског ра та (1737–1739) до та да шња те ри то ри ја 
Бе о град ске ми тро по ли је ју жно од Са ве и Ду на ва при па ла је Осман ском цар ству, док је Ба нат 
остао у Хаб збур шкој мо нар хи ји. То је ути ца ло и на но ве цр кве не ју рис дик ци о не по де ле, та ко што 
су обе ба нат ске епар хи је укљу че не у са став Кар ло вач ке ми тро по ли је. Уп.: Д. Ру ва рац, Мој си је 
Пе тро вић, ми тро по лит бе о град ски 1713–1730, Спо ме ник СКА 34 (1898) 91; И. То ча нац, Бе о град ска 
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при ви ле ги ја за Ср бе на про сто ру Кра ље ви не Ср би је и Ба на та до шло је до 
из ра жа ја 1727. го ди не, до но ше њем Де кла ра то ри је, од но сно про пи си ва њем 
де вет та ча ка ко ји ма су огра ни че на пра ва Ср ба. На све штен ство су се од но-
си ле че твр та и де ве та тач ка. По че твр тој је про пи са но да клир у гра ђан ским 
пар ни ца ма бу де од го во ран све тов ном су ду, а не цр кве ном, као што је по приви-
ле ги ја ма, а де ве та је уки да ла пра во све штен ства на осло бо ђе ње од де сет ка 
и оста лих фе у дал них да жби на. На кон жал би ми тро по ли та и пред став ни ка 
срп ског на ро да, до не та је но ва Де кла ра то ри ја 1729. го ди не, али се но во ту ма-
че ње срп ских при ви ле ги ја ни је мно го раз ли ко ва ло од прет ход ног. За штит но 
пи смо до не то 1735. го ди не тре ба ло је да ре ши про бле ме по ло жа ја све ште ни-
ка, али ње го ве од лу ке у прак си ни су увек по што ва не.47 Две де це ни је ка сни је, 
1756. го ди не, до нет је Ре скрипт по ко јем су све ште ни ци у Ба на ту би ли осло-
бо ђе ни сва ког пла ћа ња при ли ком ко ри шће ња во де ни ца, су ва ча, ка за на и пе-
че ња ра ки је за сво ју по тре бу. Бу ду ћи да ни овај до ку мент ни је по што ван у 
пот пу но сти, пред став ни ци Те ми швар ске и Вр шач ке епар хи је жа ли ли су се 
на са бо ру 1769. го ди не. На истом са бо ру тра же но је и да све штен ство бу де 
осло бо ђе но пла ћа ња ске ла при ли ком пре ла ска из Ба на та у Ма ђар ску и обр-
ну то. Нај ва жни ји зах тев био је да све ште ни ци са сво јим уку ћа ни ма бу ду осло-
бо ђе ни пла ћа ња сва ко га дан ка, као што је по при ви ле ги ја ма, као и да се 
при ли ком по де ле зе мље у Ба на ту све ште нич ким по ро ди ца ма до де ли ви ше 
зе мље не го обич ном на ро ду.48

Ре скрип ти из 1770. и 1777. го ди не ба ви ли су се овим пи та њи ма, а за вр шна 
реч у ве зи са при ви ле ги ја ма све штен ства да та је у Де кла ра то ри ји из 1779. 
го ди не. По ње ној 40. тач ки осло бо ђе ни су од пла ћа ња свих по ре за не са мо 
све ште ни ци већ и сви уку ћа ни ко ји с њи ма жи ве.49 Уз то, за бра ње но је по ве-
ћа ње си док си је, да жби не ко ју су епи ско пи уби ра ли од све ште ни ка, пред ви-
ђе ни су мак си мал ни из но си за син ђе ли је и ви си на оста лих да ва ња, ка ко би 
се спре чи ло да епи скоп угње та ва ни же све штен ство.50 Де кла ра то ри ја ни је 
до зво ли ла да се по вла сти це про ши ре на пре ко број но све штен ство, јер се 
те жи ло ње го вом уки да њу.51

Ти пи чан при мер по ку ша ја огра ни ча ва ња при ви ле ги ја у Те ми швар ској 
епар хи ји де сио се то ком ле та 1734. го ди не. На уда ру др жав не ег зе ку ци је на-
шле су се све ште нич ке по ро ди це у Пан че вач ком ди стрик ту. Ис тра гом је 
би ло об у хва ће но де вет све ште ни чких и јед на про то је реј ска по ро ди ца у се дам 
се ла – Опо ву, Сеф ке ри ну, Ко ви ну, Не у зи ни, Ја бу ци, Илан џи и Омо љи ци. 
Др жав на ко ми си ја иза шла је на те рен и ис пи ти ва ла чла но ве по ро ди ца, а ус пут 

и Кар ло вач ка ми тро по ли ја: Про цес ује ди ње ња (1722–1731), 201–204; Ђ. Сли јеп че вић, Исто ри ја 
Срп ске пра во слав не цр кве, II, Бе о град 1991, 18–25.

47 Ђ. Сли јеп че вић, Исто ри ја Срп ске пра во слав не цр кве, II, 18–25; Исто ри ја срп ског на ро-
да, IV/1, Бе о град 1986, 126–132; Д. М. Па вло вић, Ау стриј ска вла да ви на у се вер ној Ср би ји од 1718. 
до 1739, Бе о град 1901, 69–72; М. Гр бић, Кар ло вач ко вла ди чан ство, I, То пу ско 1990, 289–290, 299; 
И. То ча нац, Срп ски на род но-цр кве ни са бо ри (1718–1735), Бе о град 2008, 133–145.

48 Д. Ру ва рац, Тја го те срп ског на ро да 1769. го ди не, Гла сник Срп ске пра во слав не па три јар-
ши је 9/21 (1929) 325.

49 Ј. Ра до њић, М. Ко стић, Срп ске при ви ле ги је од 1690. до 1792. го ди не, 141. 
50 Исто, 134–135. 
51 Рад ња Ар хи је реј ског си но да 1776, 252.
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на сил но, уз ба ти на ње по је ди них све ште ни ка, узи ма ла за о ста лу кон три бу-
ци ју, иа ко су све ште нич ке по ро ди це би ле осло бо ђе не ње ног пла ћа ња. 

Све ште ни ци су се жа ли ли вла ди ци Ни ко ли (Ди ми три је ви ћу), а он је 
упу тио про тест Ба нат ској ад ми ни стра ци ји. Вла ди ка је бра нио сво је све ште-
ни ке у про тест ној но ти, тра же ћи да се осло бо де да ва ња, као што је по при ви-
ле ги ја ма, а ка ко је и би ло уо би ча је но. Ви ше стру ким раз ло зи ма је оправ да вао 
сво је зах те ве: све ште нич ка слу жба зах те ва це ло днев ни ан га жман, ко ји им 
оне мо гу ћа ва да ору и ра де дру ге се о ске по сло ве ко ји би им до но си ли до дат не 
при хо де. По ред то га, ве ли ко си ро ма штво им ни је до зво ља ва ло да има ју слу ге 
и слу шки ње. Као до дат ни ар гу мент, вла ди ка је до ста вио мол бу жи те ља по-
ме ну тих се ла, ко јом су тра жи ли да њи хо ви све ште ни ци бу ду осло бо ђе ни од 
да ва ња и „не срећ не ег зе ку ци је“ јер су и без то га је два пре жи вља ва ли. Про-
блем је ре шен та ко да је са мо све ште нич ка ужа по ро ди ца би ла осло бо ђе на 
да жби на пре ма др жа ви. Оста ли уку ћа ни ко ји су са њи ма жи ве ли под истим 
кро вом би ли су ду жни да пла ћа ју све оба ве зе.52

Ка но ни ма ва се љен ских и по ме сних са бо ра од ре ђе не су основ не ду жно-
сти пра во слав ног све штен ства. Цр кве на пра ви ла су у сред њо ве ков ној срп ској 
др жа ви до би ла сна жно упо ри ште у Но мо ка но ну Све тог Са ве, али вре ме ном су 
се при ла го ђа ва ла оби ча ји ма и исто риј ским окол но сти ма. За вре ме тур ске 
вла да ви не, услед ве ли ких при ти са ка на све штен ство и на род, по је ди на цр кве-
на пра ви ла ни су мо гла би ти стро го при ме њи ва на. Слич но је би ло и на пре-
ла зу из XVII у XVI II век, због ра та, се о ба, си ро ма штва и оста лих не да ћа ко је 
пра те те шка вре ме на. Срп ски је рар си Мој си је (Пе тро вић) (1713–1730) и Ви-
ћен ти је (Јо ва но вић) (1731–1737) ура ди ли су мно го на сре ђи ва њу оп штих при-
ли ка у Цр кви, до но се ћи пра ви ла за све пред став ни ке кли ра, ка ко би они да ље 
ути ца ли на про све ћи ва ње на ро да. Пра ви ла су ва жи ла на це ло куп ном про-
сто ру Бе о град ско-кар ло вач ке ми тро по ли је, па и у Те ми швар ској епар хи ји. 

Уред ба ми тро по ли та Мој си ја (Пе тро ви ћа) од 2. де цем бра 1724. го ди не 
озна чи ла је по че так зна чај них цр кве них ре фор ми ме ђу пра во слав ним Ср би ма 
у Хаб збур шкој мо нар хи ји. Њо ме су про пи са на основ на пра ви ла по на ша ња 
и оде ва ња за све штен ство Бе о град ске ми тро по ли је.53 Усле ди ла су Пра ви ла 
за све ште ни ке у де вет та ча ка, до не та 16. ју на 1728. го ди не, ко ја су ва жи ла 
за це лу ми тро по ли ју.54 Ова Пра ви ла при хва тио је и сво јим пот пи сом по твр-
дио вла ди ка Ни ко ла (Ди ми три је вић) на по чет ку упра ве у Те ми швар ској епар-
хи ји, 29. ав гу ста 1728. го ди не. Пра ви ла су про пи са ла на чин на ко ји све ште-
ни ци тре ба да се по на ша ју ка ко би ис пра вља ли не пра вил но сти у жи во ту 
срп ског на ро да у ве зи са же нид бом, уда јом, саста вља њем те ста мен та, псов-
ка  ма и сла вље њем пра зни ка. Вла ди ка је на ло жио да сва ко ме сто у Епар хи ји 
има пре пис пра ви ла ра ди што ефи ка сни јег спро во ђе ња у де ло, а да ори ги нал 
оста не у дво ру.55

52 МСПЦ, Оста ви на Ра до сла ва Гру ји ћа, 951; АСА НУ, Исто риј ска зби р ка 13173, 1891; 1892.
53 Д. Ру ва рац, Мој си је Пе тро вић, ми тро по лит бе о град ски 1713–1730, 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.

54 И. То ча нац, Про пи си ми тро по ли та Мој си ја Пе тро ви ћа, 156.
55 АСА НУК, МП „Б“, 1728/29; Р. 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) 96–99.
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Ми тро по лит Ви ћен ти је (Јо ва но вић), на след ник ми тро по ли та Мој си ја 
(Пе тро ви ћа), на ста вио је рад на про све ћи ва њу све штен ства и на ро да. Нај пре 
је до нео Пра ви ла за про то пре зви те ре, за тим Ин струк ци ју за вла да ње све-
ште ни ка, ко ја је би ла на сна зи до 3. мар та 1733. го ди не, ка да су иза шла Пра-
ви ла за све ште ни ке у 39 та ча ка, ко ја су ва жи ла и у Те ми швар ској епар хи ји. 
Пра ви ла су де таљ но ре гу ли са ла нео п ход на зна ња за све ште нич ку слу жбу, 
на чин обра зо ва ња све ште ни ка, на зив и број бо го слу жбе них књи га по треб них 
за сва ко днев ну упо тре бу, као и број на пи та ња из сва ко днев ног цр кве ног жи-
во та и прак се.56 Ова Пра ви ла по твр ђе на су у це лој Кар ло вач кој ми тро по ли ји 
и на сед ни ца ма Ар хи је реј ског си но да 1750. го ди не.57

О (не)мо гућ но сти ма све ште ни ка да ис пу не про пи са не кри те ри ју ме ја-
сно све до че са чу ва ни из ве шта ји ми тро по ли то вих ег зар ха, ко ји су по се ти ли 
сва ме ста под не по сред ном упра вом ми тро по ли та, у пе ри о ду од 1731. до 
1736. го ди не.58 Слич не при ли ке би ле су и у Те ми швар ској епар хи ји, што се 
мо же за кљу чи ти из из ве шта ја Ар се ни ја (Ра ди во је ви ћа) из 1758. го ди не. У 
са мо 11 цр ка ва по сто ја ли су про то ко ли и ма три ку ле кр ште них, вен ча них, 
ис по ве ђе них и упо ко је них вер ни ка, иа ко је по сто ја ла на ред ба да се сву да ре-
дов но во де.59 Бо ља си ту а ци ја би ла је у ве зи са снаб де ве но сти књи га ма, иа ко 
их ни по ло ви на по пи са них цр ка ва ни је има ла у пот пу но сти.60

По ред стро го про пи са них пра ви ла о оба ве за ма и по на ша њу све штен-
ства, ко ја су ва жи ла на ни воу це ле Ми тро по ли је, све штен ство Те ми швар ске 
епар хи је има ло је не ко ли ко до дат них оба ве за. Вла ди ка Ни ко ла (Ди ми три-
је вић) је 1739. го ди не пи сао про ти Ра ки у Се ми клуш да му че шће ја вља ка ко 
је у про то по пи ји, а на ро чи то да над гле да си ро чад не дав но умр лих све ште-
ни ка, чи је су слу ге на пу сти ле мар ву, па се она ски та без па сти ра. До дао је 
да је ва жно да се „си ро та ма не из гу би име так“, а да ће им он убу ду ће да ва ти 
из др жа ва ње. За тим је за по ве дио про ти да по ку пи за о ста так епи скоп ског до-
хот ка у свом про то по пи ја ту, и по ру чио да му на ђе три до че ти ри ко ња, бу ду ћи 
да је остао без њих у то ку ра та. Јед ну до дат ну оба ве зу има ли су и све ште ни-
ци у Ђа ли, по што је епи скоп ту имао ви но град. У је сен 1738. го ди не за по ве дио 
им је да обе ру и сме сте гро жђе у до бре су до ве.61 По ред ван ред них вла ди чан-
ских зах те ва, све штен ство је би ло оба ве зно да по на ло гу др жав них вла сти 
ску пља при ло ге за раз ру ше не и на стра да ле гра до ве по Цар ству,62 с вре ме на 

56 АСА НУК, МП „А“, 1733/98; 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 3 (1893) 731–732, 746.

57 Д. Ру ва рац, Рад ња Ар хи је реј ског си но да 1750, 85, 102–103.
58 Г. Вит ко вић, Из ве штај Мак си ма Рат ко ви ћа, екс ар ха бе о град ског ми тро по ли та, 1733, 

Гла сник СУД 56 (1884) 117–325; Д. Ру ва рац, Из ве штај Ви ћен ти ја Сте фа но ви ћа, ар хи ђа ко на од 
15. Сеп тем бра 1733. до 3. Де цем бра 1734, Ар хив за исто ри ју СПКМ 3 (1913) 1–42; Исти, Ми тро-
по ли ја бе о град ска око 1735. го ди не, Спо ме ник СКА 42 (1905) 101–204.

59 Де таљ но о оба ве зи уво ђе ња про то ко ла: В. С. Да бић, Мор та ли тет и ста ро сна струк ту-
ра срп ског ста нов ни штва у Хаб збур шкој мо нар хи ји у XVI II ве ку: при мер пра во слав них па ро хи ја 
Ву ко вар, Ите беј и Де ро ње, Срп ске сту ди је 5 (2014) 14–18, 25. 

60 Д. Ру ва рац, Те ми швар ска епар хи ја 1758. го ди не, 321–373.
61 Р. Гру јић, Из пи са ма Ни ко ле Ди ми три је ви ћа, епи ско па те ми швар ског, 1737, 1738 и 1739. 

го ди не, Гла сник Ис то ри ског дру штва у Но вом Са ду 3 (1930) 468.
62 АСА НУК, МП „Б“, 1772/77; 1773/105.
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на вре ме да да је по кло не при пад ни ци ма цар ске по ро ди це,63 као и да др жи 
мо ле ба не за ки шу.64

Имо ви на, при хо ди и рас хо ди све ште ни ка

На осно ву не ко ли ко са чу ва них до ку ме на та, ко ји са др же од го ва ра ју ће 
по дат ке, мо же се сте ћи при бли жна пред ста ва о имо ви ни и при хо ди ма све-
штен ства Те ми швар ске епар хи је сре ди ном XVI II ве ка. У по ме ну тим до ку-
мен ти ма за бе ле же не су и оба ве зе ко је је на се бе пре у зи ма ла јед на се о ска 
оп шти на око из др жа ва ња сво јих па ро ха, као и из но си за по је ди не све ште не 
рад ње, од но сно што лар ни при хо ди све ште ни ка.65 

Нај де таљ ни ји по да ци о њи хо вом имов ном ста њу да ти ра ју из 1733. го-
ди не и од но се се са мо на све штен ство Пан че вач ког ди стрик та, с тим што су 
при ли ке и у дру гим де ло ви ма Епар хи је би ле ве о ма слич не. Имо ви на све-
ште ни ка у овом по пи су из ра жа ва на је у бро ју гр ла сто ке – во ло ва, кра ва, ју-
на ца, ју на ди, ко ња и ждре ба ди, за тим ова ца и сви ња, ко шни ца, кр ста жи та, 
јеч ма и ов са.66

Број гр ла сто ке кре тао се од два до осам во ло ва, од јед не до де сет кра ва, 
од два до 20 ју на ди, од два до де сет ко ња и од јед ног до че ти ри ждре бе та. 
Са мо три све ште ни ка има ла су ов це, и то је дан 15 гр ла и дво ји ца по 20. Сви ње 
ни су др жа ли сви све ште ни ци, а нај ви ше их је имао поп Не над из Илан џе, 
чак 30 гр ла. Жи та ри це – пше ни ца, је чам и овас, ме ри ле су се кр сти ма, а нај-
ви ше кр ста су има ли Кон стан тин и Јо ван из Омо љи це, и Ђу ри ца из Ја бу ке. 
Тро ји ца све ште ни ка, Сав ко и Јо ван из Опо ва, и Но вак из Не у зи не, ни су уоп ште 
има ли жи та ри це, а оста ли су има ли по не што ма ло. 

Као при мер про сеч ног до ма ћин ства мо же се на ве сти га здин ство ко вин-
ског по па Пан те леј мо на, ко је се са сто ја ло од 4 во ла, 6 кра ва, 3 јун ца, 6 ју на-
ди, 3 ко ња, 15 ова ца, 20 ко шни ца, 4 сви ње, 78 кр ста жи та, 20 кр ста јеч ма и 
4 кр ста ов са. 

Слич но га здин ство има ли су ко вин ски поп Ни ко ла, омо љич ки па ро си 
Кон стан тин и Јо ван, илан џан ски све ште ник Не над и до брич ки Ку зман. Нај-
бо га ти ји су би ли ја буч ки поп Ђу ри ца, не у зин ски све ште ник Но вак и опов ски 
па ро си Јо ван и про та Сав ко, ко ји су по се до ва ли мало ве ћи број гр ла сто ке, 
као и ве ће ко ли чи не жи та ри ца.

Имов но ста ње де сет све ште ни ка Пан че вач ког ди стрик та 1733. го ди не 
би ло је при лич но до бро, са мо је пан че вач ки па рох Осто ја имао ма ње по крет-
не имо ви не. За бе ле же но је да је он те го ди не др жао 1 кра ву, 2 ко ња, 30 ко-
шни ца и 45 кр ста жи та.67

Сва ки па рох, без об зи ра на по сто је ће раз ли ке у бо гат ству, тре ба ло би 
да је имао до вољ но при хо да за скро ман жи вот, јер су се жи те љи сва ког се ла 
ко ји би тра жи ли све ште ни ка оба ве зи ва ли на ње го во из др жа ва ње. Ме шта ни 

63 АСА НУК, МП „Б“, 1760/111.
64 АСА НУК, МП „Б“, 1759/177.
65 АСА НУК, МП „Б“, 1738/21; 1741/48; 1744 /58, 60; 1746/30. 
66 АСА НУК, МП „А“, 1733/46.
67 АСА НУК, МП „А“, 1733/46.



32

Ите бе ја оба ве за ли су се да ће за из др жа ва ње свог по па Или је да ти 6 во ло ва 
за ора ње, 30 го ве да, 100 ова ца, 40 ко шни ца, 25 сви ња, 21 гр ло ко ња, зе мље за 
ора ње из ра же не у 15 да на по треб них за об ра ду, као и се но, из ра же но у 25 да на 
по треб них да се покоси. По ред то га, све ште ник и је дан брат би ли су осло бо-
ђе ни од пла ћа ња кон три бу ци је.68 Слич но су се оба ве за ли и ме шта ни Чен те и 
кме то ви се ла Ста мо ре ка да су тра жи ли да им се по ста ви све ште ник у се лу.69 

На осно ву са чу ва них мол би мо же се за кљу чи ти да је се ло пре у зи ма ло 
на се бе оба ве зе око из др жа ва ња све ште ни ка, али и оба ве зе све ште нич ке по-
ро ди це пре ма др жа ви. Ви си на из но са ко јим су из ра же не оба ве зе јед не по ро-
ди це пре ма др жа ви ви ди се из по пи са кон три бу ци је у Беч ке реч ком ди стрик-
ту за 1736. и 1737. го ди ну. Та да су 844 до ма ћи на да ли укуп но 17.500 фо рин ти 
по ре за, што из но си 20,73 фо рин те по по ре ској гла ви за две го ди не, од но сно 
10,365 го ди шње.70 Да кле, ни је у пи та њу ма ла су ма нов ца, ко ја се рас по ре ђи-
ва ла на жи те ље се ла, да би се све ште нич ка по ро ди ца осло бо ди ла да жби на 
пре ма др жа ви. Др жа ва ни је од у ста ја ла од сво јих на пла та, већ је до зво ља ва ла 
да се ло на се бе пре у зме оба ве зе око ис пла те по ре за за све ште нич ку по ро ди цу. 

Ви си на што лар них при хо да све штен ства Те ми швар ске епар хи је, од но-
сно, из но си ко је су све ште ни ци мо гли да до би ју од сво јих па ро хи ја на за 
оба вља ње све ште них рад њи, за бе ле же на је у не ко ли ко до ку ме на та. Пр ви је 
по ме ну ти по пис из 1733. го ди не, а дру ги пи смо Ни ко ле (Ди ми три је ви ћа) у 
ве зи са ег зе ку ци јом све ште нич ких по ро ди ца, упу ће но Ад ми ни стра ци ји у 
Те ми швар на ред не го ди не. У пи сму је из нео це ло куп не го ди шње при хо де 
за све ште ни ке у се дам ме ста Пан че вач ког ди стрик та, из ра жа ва ју ћи том при-
ли ком при хо де у на ту ри њи хо вим нов ча ним екви ва лен том.71

Све ште ни ци Ни ко ла и Пан те ли ја, из се ла Ко ви на, до би ли су, за јед но, 
на име би ра, 10 ме ри ца жи та и 18 ши ни ка жи та, (де сет до мо ва ни је ни шта 
да ло за бир), за зна ме ње 21 крај цару, за осве ће ње во де 4 фо рин те, за по душ је 
(па ра стос) 9 фо рин ти, а за вен ча ње 3 фо рин те. Да жби на ко ја је нај че шће 
пла ћа на – ко лач, так са за се че ње слав ског ко ла ча, до не ла је при ход од 2 фо-
рин те и 20 крај ца ра. Из но си ла је 7 крај ца ра по ку ћи, а далo је 20 до ма ћин ста-
ва. Пет на ест до ма ћин ста ва ни је да ло ни шта на име ко ла ча, као ни ку ће у 
Бзо ви ку, њих шест, ко је су на ве де ни све ште ни ци оп слу жи ва ли. На мар ги ни 
до ку мен та по пи си вач је из ра чу нао да су до би ли 1032 оке жи та на име би ра. 
Те го ди не све ште ни ци ни ка кав при ход ни су има ли од се ла Бзо ви ка ни ти од 
пет ко вин ских до мо ва, а сва њи хо ва при ма ња пре тво ре на у но вац из но се 20 
фо рин ти и 48 крај ца ра или 10 фо рин ти и 24 крај царе по све ште ни ку.

При хо ди омо љич ких све ште ни ка, Кон стан ти на и Јо ва на, би ли су ве о ма 
слич ни, с тим да је у њи хо вој па ро хи ји ве ћи број до мо ва пла тио ко лач, чак 
37 од укуп но 40 ку ћа, па су до би ли 4 фо рин те и 19 крај ца ра. На име би ра до-
би ли су 12 ши ни ка и 40 ме ри ца жи та. Од зна ме ња су има ли 12 крај ца ра, од 

68 АСА НУК, МП „Б“, 1738/21.
69 АСА НУК, МП „Б“, 1741/48; 1744/60.
70 Д. По по вић – Ж. Се чан ски, Гра ђа за исто ри ју на се ља у Вој во ди ни од 1695. до 1796, Но ви 

Сад 1936, 62–63.
71 АСА НУК, МП „А“, 1733/46; МСПЦ, Оста ви на Ра до сла ва Гру ји ћа, 951; АСА НУ, Исто-

риј ска зби р ка 13173, 1891, 1892.
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по душ ја 9 фо рин ти и од вен ча ња 3 фо рин те, што укуп но из но си 26 фо рин ти 
и 43 крајцарe, од но сно 13 фо рин ти и 21,5 крај ца ра по све ште ни ку.

 Од 61 пра во слав ног пан че вач ког до ма, њих 5 ни су пла ти ли ко лач, та ко 
да су све ште ни ци на име то га до би ли 6 фо рин ти и 32 крај ца ре. На име би ра 
до би ли су 16 ши ни ка и 74 ме ри це жи та. За зна ме ње су до би ли 28 крај ца ра, 
од во ди це ни су има ли при хо де, од по душ ја 15 фо рин ти и 31 крај ца ру, а од 
вен ча ња 3 фо рин те. Та ко је уку пан го ди шњи при ход пан че вач ких све ште-
ни ка био 25 фо рин ти и 31 крај ца ру, од но сно 12 фо рин ти и 45,5 крај ца ра по 
све ште ни ку, не ра чу на ју ћи при хо де у на ту ри, јер их вла ди ка ни је пре ра чу-
нао у свом пи сму.

Ја буч ки па рох, поп Ђу ри ца, до био је од сво јих па ро хи ја на 1 фо рин ту и 
24 крај ца ре на име ко ла ча, за по душ је и вен ча ње по 4 фо рин те, што је укуп но 
из но си ло 9 фо рин ти и 24 крај ца ре. На име би ра ни је до био ни шта.

Опов ски па ро си, про то поп Сав ко и поп Јо ван, има ли су слич не при хо де. 
Сви жи те љи Опо ва те су го ди не пла ти ли по 7 крај ца ра за ко лач, као и де сет 
од два на ест ку ћа из Са ку ла, што је из но си ло 5 фо рин ти и 15 крај ца ра. Од 
зна ме ња, во ди це и вен ча ња ни су има ли при хо да, а за по душ је су до би ли 24 
фо рин те и 16 крај ца ра. На име би ра па ро хи ја ни су им да ли 22 ши ни ка и 56 
ме ри ца жи та и од јед ног па ро хи ја на 34 крај ца ре, што укуп но из ра же но у 
нов цу из но си 42 фо рин те и 58 крај ца ра, од но сно 21 фо рин ту и 29 крај ца ра 
по све ште ни ку.

Не у зин ски па рох Но вак до био је на име би ра 5 ши ни ка и 6 ме ри ца жи та, 
за зна ме ње и во ди цу ни је до био ни шта, за по душ је 6 фо рин ти и 37 крај ца ра, 
а за вен ча ње од два брач на па ра 3 фо рин те. На име ко ла ча до био је 2 фо рин те 
и 34 крај ца ре. Уку пан при ход у нов цу из но сио је 13 фо рин ти и 20 крај ца ра.

Илан џан ски све ште ник Не над ни је имао ни ка квих при хо да из у зев 2 фо-
рин те и 24 крај ца ре ко је је до био од 12 до мо ва на име ко ла ча, а „бир от ка ко се 
за по пио ни је узео. Био му отац жив пак су ви ка ли, за то им опро стио. По смр ти 
оца оже нио бра та пак искао али су го во ри ли имаш бра та и плуг, а ти ори“.

До брич ки све ште ник Ку зман, ко ји је оп слу жи вао Јар ко вац и Мар ги ти цу, 
на име би ра до био је 7 ши ни ка и 22 ме ри це жи та, од вен ча ни ца 4 фо рин те, а од 
ко ла ча 3 фо рин те и 9 крај ца ра, што без жи та из но си 7 фо рин ти и 9 крај ца ра.

При ход по па Пе тра, сеф ке рин ског па ро ха, ни је по пи сан, али је Ни ко ла 
(Ди ми три је вић) твр дио да је 1733. го ди не износио 26 фо рин ти и 27 крај ца ра. 

Упо ре ђу ју ћи да ва ња ко ја су па ро хи ја ни да ва ли сво ме све ште ни ку, мо гу 
се уо чи ти не ке за ко ни то сти. На и ме бир, као да жби на у жи ту, ни је уред но 
да ван, по го то ву ако би па ро хи ја ни про це ни ли да све ште ник има до вољ но 
зе мље и рад не сна ге за ње но об ра ђи ва ње, па би та ко сам мо гао да до ђе до 
до вољ них ко ли чи на жи та. До ма ћин ства ко ја су да ва ла бир да ва ла су га у 
из но су од 1 ши ни ка, што је нај ве ро ват ни је по треб на ме ра, али је че сто да ва-
но по ла од то га – 2 ме ри це. За зна ме ње се пла ћа ло 6 или 7 крај ца ра, али су 
све ште ни ци ма ло при хо да има ли од ње га. Во да се рет ко осве ћи ва ла. Са мо 
је је дан па ро хи јан из Ко ви на пла тио свом све ште ни ку 4 фо рин те за осве ће ње 
во де. Зна чај ни ји из вор при хо да у го то вом нов цу до ла зио је од по душ ја, али 
су и ту из но си ва ри ра ли, ве ро ват но у за ви сно сти од то га ко ја је вр ста па ра-
сто са оба вља на. Це не за вен ча ње би ле су тач но про пи са не, па су се њих 
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др жа ли и по ме ну ти све ште ни ци. За пр ви брак пла ћа ла се јед на фо рин та, за 
дру ги две, а за тре ћи три фо рин те. Нај че шће да ва на да жби на би ла је ко лач, 
од но сно так са за се че ње слав ског ко ла ча. Она је из но си ла 7 крај ца ра по до-
ма ћин ству, та ко да су од це ле па ро хи је све ште ни ци има ли од 1 до 6 фо рин ти 
на ње но име.72

На кон ана ли зе при хо да по ме ну тих 12 све ште ни ка Пан че вач ког ди-
стрик та за кљу чу је се да су они би ли скром ни, али ако се у при хо де ура чу на 
и оно што све ште нич ке по ро ди це ни су да ва ле – кон три бу ци ја, де се так и 
ква р тир (оба ве за уко на чи ва ња и ис хра не вој ни ка пре тво ре на у нов ча на да-
ва ња), он да се до би ја ма ло дру га чи ја сли ка. Ако се из нос од око 10 фо рин ти, 
ко ји су све ште нич ке по ро ди це уште де ле не пла ћа ју ћи по рез др жа ви, до да 
на њи хо ве што лар не при хо де, до ла зи се до са зна ња да су све ште ни ци у 
ствар но сти има ли при ход од 15 до 40 фо рин ти го ди шње, од но сно ма ло ма ње 
од јед не до бре пла те учи те ља у Бе о град ској епар хи ји, или слу жи те ља на 
дво ру ми тро по ли та Ви ћен ти ја (Јо ва но ви ћа).73

Ве ро ват но су ова ко на при хо де гле да ли и кан ди да ти за све ште ни ке, па 
и са ми све ште ни ци, али то ни су гла сно из го ва ра ли, пла ше ћи се да им др жа ва 
не оду зме не ке од при ви ле ги ја или их чак по себ но опо ре зу је. То ни је го во рио 
ни вла ди ка Ни ко ла (Ди ми три је вић); на про тив, пред пред став ни ци ма вла сти 
по себ но је ис ти цао те жак по ло жај све штен ства и за ла гао се да им се у прак-
си по шту ју све при ви ле ги је. С дру ге стра не, до бро је знао ко ли ко су ре ал ни 
при хо ди ње го вих све ште ни ка и да су ве ћи од при хо да ве ћи не ста нов ни ка у 
Епар хи ји, те је 3. ју на 1739. го ди не, под прет њом гу бит ка епи тра хи ља, пре ко 
про та, нај стро же при пре тио све ште ни ци ма да не узи ма ју од сво јих па ро хи-
ја на ни шта ви ше не го „што је оби чај и уза ко ње но“. Сва ко ко би са знао да се 
не ко оглу шио о ову за бра ну и ра ди свог ин те ре са до са ђу је љу ди ма био би 
ду жан вла ди ци при ја ви ти та квог све ште ни ка, а про те су има ле за да так да 
по зи ва ју на род да при ја вљу ју слич не не ре гу лар но сти.74 Овај про глас вла ди ке 
Ни ко ле (Ди ми три је ви ћа) по ти че из рат не 1739. го ди не, кад је на род до дат но 
оси ро ма шио, па ко ли ко год „ма ло“ да је да вао свом све ште ни ку, и то „ма ло“ 
би ло му је мно го, те је по др шку тра жио од пред став ни ка др жав них вла сти. 
Због то га је у ви ше на вра та по ку ша но да се на ни воу це ле Ми тро по ли је до не се 
је дин ствен це нов ник, та ко зва ни сви так, ко јим би би ло ре гу ли са но ко ли ко епи-
ско пи, а ко ли ко све ште ни ци, сме ју узи ма ти од на ро да по ра зним осно ви ма.75

То ком се дам де се тих го ди на, мо жда и ра ни је, све штен ство је има ло при-
хо де и од та ко зва не оп штин ске ку ти је. У мол би Јо ва на Тун суа, већ по ме ну-
тог све ште ни ка из Ве ли ког Се ми клу ша, упу ће ној вла ди ци Мој си ју (Пут ни ку), 
на во ди се да се мо ли лац су ко био са све ште ни ци ма јер су га ли ши ли де ла 

72 АСА НУК, МП „А“, 1733/46.
73 Д. Ру ва рац, Уго во ри ми тро по ли та Ви ћен ти ја Јо ва но ви ћа са двор ским по слу жи те љи ма, 

49–53; Исти, Го ди шњи тро шак ми тро по ли та бе о град ско-кар ло вач ког Ви ћен ти ја Јо ва но ви ћа на 
зва нич ни ке, учи те ље и по слу жи те ље, Ар хив за исто ри ју СПКМ 4 (1914) 1923, 279–285.

74 Р. Гру јић, Из пи са ма Ни ко ле Ди ми три је ви ћа, 468.
75 АСА НУК, МП „Б“, 1736/70; 1736/17, 1732/61; МСПЦ, Оста ви на Ра до сла ва Гру ји ћа, 232; 

М. Лу да јић, Срп ске ста ри не, Глас исти не 3 (1886) 253; Д. Руварaц, Мој си је Пе тро вић, 185; Исти, 
Уго во ри ми тро по ли та Ви ћен ти ја Јо ва но ви ћа са двор ским по слу жи те љи ма, 49–53; М. Јак шић, 
О Ви ћен ти ју Јо ва но ви ћу, Но ви Сад 1900, 114, 168–174.
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при хо да из оп штин ске ку ти је, а за тим је про вео не ко ли ко са ти у за тво ру. Тај 
при ход се, у од ре ђе но вре ме, по пра ви лу, де лио на де вет јед на ких де ло ва, 
од но сно на оно ли ко ко ли ко је би ло све ште ни ка при цр кви, али на ве де ног 
пу та при ход је по де љен на осам, а ње му ни шта ни је да то. То је обра зло же но 
ти ме што он на вод но ни је вр шио сво је ду жно сти, тач ни је, ни је од слу жио ли-
тур ги ју кад су оста ли па ро си би ли са про том у Ки кин ди.76

Про блем свит ка ни је био ре шен све до до но ше ња Де кла ра то ри је из 1779. 
го ди не, ко јом су ре гу ли са на мно га до та да спо р на пи та ња. По је ди не од ред бе 
Де кла ра то ри је, ко је су се од но си ле на за шти ту све ште ни ка од стра не епи-
ско па, тре ба ло је да до при не су бо љем ма те ри јал ном по ло жа ју све штен ства. 
То су тач ке 22, 23, 24 и 25, ко је су го во ри ле о нов ча ним оба ве за ма ни жег све-
штен ства пре ма ви шем.77 И по ред то га, све ште нич ка слу жба би ла је при ма-
мљи ва за ве лик број кан ди да та, јер са ма чи ње ни ца да су осло бо ђе ни кон-
три бу ци је, ко на ка и де сет ка, чи ни ла је њи хо ве по ро ди це при ви ле го ва ним. 
Про бле ми су на ста ја ли ка да су све ште ни ци не што мо ра ли да пла ћа ју у го то-
вом нов цу, ко је га, као што се ви ди, ни су има ли мно го – од 2,5 до 25 фо рин ти. 
То су, на пр вом ме сту, би ле оба ве зе пре ма вла ди ци, ко је се мо гу по де ли ти на 
ре дов не и ван ред не. У ре дов не да жби не спа да ла је ег зар хи ја или си док си ја, 
ко ја је за вре ме упра ве вла ди ке Ни ко ле (Ди ми три је ви ћа) го ди шње из но си ла 
од де сет до два де сет фо рин ти, а ван ред них да жби на је би ло ви ше. Пр вом од 
њих мо же се сма тра ти из да так за син ђе ли ју, за тим из да ци за ку по ви ну књи га, 
ми ло сти њу, пу то ва ња у Те ми швар код вла ди ке, ако би по сто ја ла по тре ба, и 
слич но. Из гле да да су све ште ни ци из бе га ва ли ван ред не оба ве зе ко ли ко год 
су мо гли, а да су ег зар хи ју, углав ном, пла ћа ли ре дов но.78

*
Сре ди ном XVI II ве ка Те ми швар ска епар хи ја би ла је јед на од нај зна чај-

ни јих епар хи ја Срп ске пра во слав не цр кве у Хаб збур шкој мо нар хи ји. По тре ба 
на ро да за соп стве ним све ште ни ком у сва ком се лу, по др жа на од цр кве них 
вла сти, до ве ла је вре ме ном до ста би ли за ци је цр кве них при ли ка у це лој Те-
ми швар ској епар хи ји. Чвр ста мре жа све штен ства, па ро хи ја и хра мо ва омо-
гу ћи ла је ре дов но одр жа ва ње цр кве ног жи во та, ко ји је са др жа вао и обра зов-
ну, вас пит ну и кул тур ну ди мен зи ју. На сто ја ња епар хиј ских ар хи је ре ја на 
обра зо ва њу све штен ства ре зул ти ра ла су ква ли тет ни јим при сту пом на род-
них па сти ра сва ко днев ном цр кве ном жи во ту. Њи хов ути цај био је нај ви дљи-
ви ји упра во у да љем про све ћи ва њу на ро да. Упр кос број ним про бле ми ма, 
не рет ким при ти сци ма од др жав них, а по не кад и од цр кве них вла сти, ус пе ли 
су да ва ља но од го во ре сво ме ве о ма зах тев ном по зи ву. Као глав ни но си лац 
вер ског, обра зов ног и кул тур ног на прет ка, пра во слав но све штен ство уве ли-
ко је до при не ло ства ра њу јед не но ве ат мос фе ре у ду ху про све ти тељ ства, у 
освит мо дер ног до ба.

76 АСА НУК, МП „Б“, 1777/26.
77 Ј. Ра до њић, М. Ко стић, Срп ске при ви ле ги је од 1690. до 1792. го ди не, 134–136.
78 МСПЦ, Оста ви на Ра до сла ва Гру ји ћа, 951; АСА НУ, Исто риј ска зби р ка 13173, 1891; АСА-

НУК, МП „Б“, 1743/13; Д. Ру ва рац, Опис Те ми швар ске епар хи је 1727. го ди не, 7.
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CLE RUL PA RO HIAL AL EPI SCO PI EI OR TO DO XE A TI MIŞOA REI  
LA MIJ LO CUL SE CO LU LUI XVI II

Lji lja na I. Pu zo vić

Re zu mat

În tim pul războiului au stro-turc (1716–1718), te ri to riul Epi sco pi ei Ti mişoa rei a 
ajuns sub stăpânirea Im pe ri u lui Hab sbur gic. Schimbările la ni vel po li tic au fost însoţite 
de di ver se eve ni men te la ni vel ad mi ni stra tiv, so cial, eco no mic şi de mo gra fic, ca re au avut 
o ma re in fluenţă asu pra vieţii spi ri tu a le şi a organizării bi se ri ceşti  a sârbilor şi românilor 
or to docşi de pe te ri to riul Ba na tu lui. Re or ga ni za rea struc tu rii pa ro hi a le şi edu caţia preo-
ţilor re pre zen tau îndatoririle de bază ale chi ri ar hi lor. Până la mij lo cul se co lu lui XVI II, 
acest pro ces era în plină desfăşura re, iar preoţii ti ne ri din no ua ge ne raţie  îşi depăşeau 
ro lul de li de ri re li gioşi ai pa ro hi ei.

Pre o tul bo te za, cu nu na, spo ve dea, împărtăşea şi înmormânta mem brii pa ro hi ei, ast fel 
încât viaţa de zi cu zi a omu lui or to dox de la mij lo cul se co lu lui XVI II nu se pu tea ima gi na 
fără el. Exi sta pe ri co lul ca sa tul să se strămute dacă nu avea pre ot, iar atun ci pro ble ma 
depăşea ca drul le gi sla tiv bi se ri cesc şi tre cea în sfe ra de in te res a autorităţilor de stat. Pen tru 
a nu se ajun ge până aco lo, eno riaşii se obli gau să întreţină ma te rial pre o tul, să-i aco r de 
re spect şi dra go ste, pe măsura sluj bei ace stu ia.

Ca preoţi erau hi ro to niţi, în ge ne ral, fii preoţilor sau ai unor lo cal ni ci de vază, ai 
sta ro ste lor lo cu lui sau ai pro pri e ta ri lor de pământ. În cea de-a do ua jumătate a se co lu lui 
XVI II tot mai de se erau ce re ri le ca hi ro to ni i le să fie efec tu a te asu pra per so a ne lor şco li te. 
Când epi sco pul era de acord cu ce re rea eno riaşilor, hi ro to nea can di da tul şi îl tri mi tea la 
pa ro hie. După ac tul hi ro to ni ei chi ri ar hul eli be ra no u lui pre ot un ate stat spe cial – o sing-
he lie. Datorită ce re rii ma ri de preoţi, exi sta obi ce iul de a se hi ro to ni ti ne ri sub vârsta de 
20 de ani, ce ea ce nu era în con cor danţă cu ca no a ne le, dar preoţimea era pre do mi nant tânără. 

Preoţii şi fa mi li i le lor be ne fi ci au de drep tu ri spe ci a le, re gle men ta te de le gi sta ta le 
şi bi se ri ceşti . Erau scu tiţi de pla ta im po zi te lor şi a tu tu ror ta xe lor su pli men ta re, be ne fi ci ind 
totodată de o anumită imu ni ta te juridică. Din punct de ve de re ma te rial nu se de o se be au 
fo a r te mult de po pu laţia  de rând, fiindcă ve ni tu ri le lor nu erau ma ri, însă îşi pu te au du ce 
tra iul. Che ma rea lor era atractivă mai ales datorită pri vi le gi i lor de ca re be ne fi ci au, fapt 
pen tru ca re se in si sta în păstrarea tra diţiei  fa mi li a le. Datorită efor tu ri lor susţinu te în edu-
ca rea lor, cât şi în pri vinţa reglementării si tuaţie i bi se ri ceşti  în ge ne ral, cle rul de mir a 
de ve nit unul din fac to rii de bază în de zvol ta rea culturală din se co lul al XVI II-lea .

PA ROC HIAL CLE RGY OF THE EA STERN ORT HO DOX 
DI O CE SE OF TI MIŞOA RA IN THE MID DLE OF THE 18TH CEN TURY

Lji lja na I. Pu zo vić

Sum mary

Du ring the Au stro-Tur kish war (1716–1718), ter ri tory of the Ea stern Ort ho dox Epa rchy 
of Ti mişoa ra ca me un der the ru le of the Hab sburg Mo narchy. Po li ti cal chan ge was fol lo wed 
by va ri o us ad mi ni stra ti ve, so cial, eco no mic and de mo grap hic chan ges, that al so af fec ted 
re li gi o us li fe and lo cal ec cle si a sti cal or ga ni sa tion of Ea stern Ort ho dox Serbs and Ro ma-
ni ans in the re gion of Ba nat. Re or ga ni sa tion of pa roc hial struc tu re and cre a tion of well 
pre pa red class of edu ca ted pa roc hial pri ests be ca me one of the most im por tant tasks for 
lo cal bis hops. By the mid dle of 18th cen tury, tran si ti o nal pe riod was well un der way and 
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new ge ne ra tion of young pa roc hial pri ests was gra dualy ta king over the ir ro les of re li gi o us 
le a ders in lo cal pa ris hes. 

The daily li fe of or di nary pe o ple in the mid dle of the 18th cen tury was not ima gi na-
ble wit ho ut a pa rish pri est, who per for med sac red ri tes (bap tisms, mar ri a ges, con fes si ons 
and bu ri als). If they we re left wit ho ut a lo cal pri est, the re was a dan ger that pa ris hi o ners 
might mo ve away. In that ca se, va ri o us pro blems aro se that sur pas sed the fra me work of 
chu rch ju ris dic tion and pas sed in to the sphe re of sta te’s in te rests. In re turn, pa ris hi o ners 
we re obli ga ted to fi nan ci ally sup port the ir pri ests and show re spect worthy of the ir ser vi ce.

The po si ti ons of pa rish pri ests we re mostly de sig na ted for pri ests’ sons and mem bers 
of pro mi nent lo cal fa mi li es. In the se cond part of the 18th cen tury ef forts we re ma de to wards 
se lec ting only edu ca ted can di da tes. When the bis hop agreed to the pa ris hi o ners’ re qu est, 
he de sig na ted a can di da te and awa r ded him a pa rish. Af ter that, a bis hop ga ve a spe cial 
cer ti fi ca te to the pri est – na med sin ge lia. Alt ho ut it was not in ac cor dan ce with the o lo gi cal 
ru les, ma jo rity of the cle rgy was jo ung be ca u se of the gre at need for pri ests.

Pri ests and the ir fa mi li es had spe cial rights, which we re re gu la ted by sta te and 
church re gu la ti ons. They we re exempt from paying all ta xes and had a cer tain kind of 
ju di cial im mu nity. The ir re ve nu es we re not high, but they had eno ugh for a de cent li fe. The ir 
pro fes sion was mostly in vi ting, be ca u se of pri vi le ges they had. Thanks to the mul ti ple 
ef forts on the ir edu ca tion and the im pro ve ment of the ge ne ral si tu a tion in the chu rch, the 
clergy has be co me one of the key sta ke hol ders of the cul tu ral de ve lop ment in the 18th 
cen tury. 
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UDC 271.222(497.11)-75(498)”1922/1923”
271.222(497.11)-523(498)”1922/1923”

С т е  в а н  Б у  г а р  с к и

МО НА ШКА ШКО ЛА У МА НА СТИ РУ БЕЗ ДИ НУ  
1922/23. ГО ДИ НЕ

СА ЖЕ ТАК: У ра ду је при ка за на Мо на шка шко ла, ко ја је ра ди ла у ма на сти ру 
Без ди ну 1922/1923. го ди не. На гла сак је на жи во то пи си ма ше сна е сто ри це мла дих 
је ро мо на ха ап сол ве на та, ко ји су, у усло ви ма по мањ ка ња мир ско га све штен ства, 
слу жи ли и у сво јим ма на сти ри ма, и на па ро хи ја ма, че сто као све ште ни ци у ол та-
ру и као учи те љи за ка те дра ма основ них ве ро и спо вед них шко ла. Ни су они би ли 
вр хун ски бо го сло ви али су у по себ ним усло ви ма пре у зе ли на пле ћа пре те шке 
за дат ке, очу ва ли су цр кве и жи вот по па ро хи ја ма, до че кав ши да их пре да ју мла-
дом све ште нич ком на ра шта ју ко ји је при сти зао ре дов ним шко ло ва њем. Пло до-
твор на Без дин ска мо на шка шко ла ра ди ла је под те шким усло ви ма, али је и има ла 
од је ка у пра во слав ном све ту. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ср би у Ру му ни ји, Пра во слав на срп ска епар хи ја те ми-
швар ска, ма на стир Без дин, Мо на шка шко ла. 

О раз ло зи ма за осни ва ње Мо на шке шко ле

На кон ко нач но га по вла че ња гра ни ца на ци о нал них др жа ва на те ри то-
ри ји бив ше Ау стро у гар ске по сле Ве ли ко га ра та 1914–1918. под руч је Епар хи је 
те ми швар ске за те кло се у три др жа ве: у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве-
на ца (36 цр кве них оп шти на), Кра ље ви ни Ру му ни ји (40 цр кве них оп шти на 
и 2 ма на сти ра: Без дин и Све ти Ге ор ги је на Бр за ви) и у Ма ђар ској (5 цр кве-
них оп шти на).1 Део ко ји је при пао Ма ђар ској до де љен је Бу дим ској епар хи ји. 
За оста ла два де ла на ђе но је при вре ме но ре ше ње: део са те ри то ри је Кра ље-
ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца на зван је Те ми швар ском епар хи јом у Кра-
ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца са се ди штем у Ве ли кој Ки кин ди, ка мо се 
по сле пре се лио и епи скоп ди је це зан; део са те ри то ри је Ру му ни је на зван је Те-
ми швар ском епар хи јом у Кра ље ви ни Ру му ни ји са се ди штем у Те ми шва ру.2

На те ри то ри ји Ру му ни је за те као се, та ко ђе у не при род ном по ло жа ју, део 
под руч ја Вр шач ке епар хи је: 14 цр кве них оп шти на и 3 ма на сти ра (Ба зјаш, Зла-
ти ца и Ку сић у ру ше ви на ма). Ак том бр. 2.547 од 7/20. де цем бра 1919. епи скоп 

1 Ко стић 1925: 6. Упо зо ре ње: Ов де и да ље у на по ме на ма и об ја шње њи ма ко ри шће не су скра-
ће ни це на ве де не и раз ре ше не на кра ју тек ста. 

2 Исто, 28.
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вр шач ки Га ври ло (Зме ја но вић) по ве рио је тај део на упра вља ње Те ми швар-
ској епар хи ји у Кра ље ви ни Ру му ни ји.3

У ме ђу вре ме ну, услед рат них и по рат них при ли ка би ло је и по ме ра ња 
ста нов ни штва, мно ги учи те љи и све ште ни ци на пу сти ли су ме ста слу жбо-
ва ња, па је 1919. Те ми швар ска епар хи ја у Кра ље ви ни Ру му ни ји има ла под 
сво јом упра вом 54 цр кве не оп шти не и 5 ма на сти ра, а све га 21 мир ског све-
ште ни ка и 20 је ро мо на ха; то је би ло на до њој гра ни ци по тре ба за ду ше бри-
жни штвом на па ро хи ја ма. По зив ко ји је ар хи је реј ски за ме ник ар хи ман дрит 
Сте фан (Ни ко лић) од мах по свом до ла ску у Те ми швар 1919. го ди не упу тио 
по сред ством штам пе свим све ште ни ци ма и учи те љи ма ко ји су на пу сти ли 
сво ја ме ста слу жбо ва ња у Ру му ни ји да се што пре вра те и на ста ве па стир ски 
и на став нич ки рад остао је без од је ка; прет ња да ће се про тив њих по ве сти 
ре дов ни ди сци плин ски по сту пак ни је има ла ни ка кво га деј ства, јер су они у 
ме ђу вре ме ну ле гал но упо шља ва ни у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.4

Мир ско све штен ство ко је је оста ло у Ру му ни ји би ло је ма хом у по од ма-
клим го ди на ма, ма хом са по ро дич ним про бле ми ма, та ко да је за не пу не 4 
го ди не умр ло или се исе ли ло 12 све ште ни ка; за исто вре ме број је ро мо на ха 
сма њио се на 16.

Ма на сти ри су би ли у при ли ци да при тек ну у по моћ па ро хиј ском све-
штен ству: брат ства су ума ње на а је ро мо на си упу ће ни да ад ми ни стри ра ју 
па ро хи је; ипак су у про се ку на сва ког па ро хиј ског све ште но слу жи те ља до-
ла зи ле по две па и по три цр кве. Све ште нич ки ка дар по стао је суд бо но сно 
пи та ње Епар хи је.

У бо го слов ске шко ле упу ће но је пет на е стак ђа ка али је на њи хо во шко-
ло ва ње сле ди ло че ка ти го ди на ма, док је по пу ња ва ње све штен ства би ло на-
су шна по тре ба и зах те ва ло нео д ло жно ре ше ње.

У тим усло ви ма та да ња епар хиј ска упра ва упу ти ла је па ро хиј ским зва-
њи ма и ма на сти ри ма сле де ћи акт:

Број 205. Е. В. из 1922.
Ма на стир ским упра ва ма и па ро хиј ским зва њи ма
Пре ма спо ра зу му са упра вом и брат ством ма на сти ра Без ди на од лу чио 

сам да 1. но вем бра по но вом ка лен да ру 1922. отво рим у ма на сти ру Без ди ну 
мо на шки те чај, ко ји ће тра ја ти две го ди не да на.

За пи том це ово га те ча ја при ма ће се мла ди ћи ко ји су на вр ши ли 16. го ди ну 
жи во та, ко ји има ју љу ба ви пре ма мо на шком чи ну, пот пу но су здра ви, не ма ју 
те ле сне ма не, има ју до бар глас и раз ви јен слух а свр ши ли су нај ма ње 4 раз-
ре да основ не шко ле. Они са ве ћом ква ли фи ка ци јом има ју пр вен ство.

Мол бе за при јем на овај те чај има ју ми се под не ти до 17/30. сеп тем бра 
1922. Мол би се има при ло жи ти кр ште но пи смо, по след ња школ ска све доџ ба, 
уве ре ње по ли тич ке вла сти да је мо ли тељ ру мун ски др жа вља нин, све доџ ба 
па ро хиј ског зва ња о ре ли ги о зно-мо рал ном вла да њу, леч нич ка све доџ ба, и 
уве ре ње ро ди те ља да до зво ља ва ју си ну сво ме слу ша ње те ча ја и сту па ње у мо-
на шки чин (ово ако је мо ли тељ ис под 24 го ди не).

Ре ше ње на мол бе би ће до ста вље но мо ли те љи ма до 2/15. ок то бра 1922.. и 
та да ће се при мље ним пи том ци ма из да ти по дроб ни ја упут ства. Ов де се на-

3 Исто, 18.
4 Про глас је об ја вљен у ки кинд ском ли сту Срп ски гла сник, бр. 62 / 24. 8. 1919.



43

по ми ње да ће пи том ци има ти у ма на сти ру, по ред бес плат не обу ке, бес пла тан 
стан, пре пи та ње, огрев, осве тле ње и пра ње. Ду жни су пак са ми се бе оде ва ти и 
до не ти со бом у ма на стир осим оде ла, обу ће и бе лог ру бља (6 ко шу ља, 6 га ћа, 
6 ма ра ми ца и 6 па ри ча ра па): кре вет, јор ган и ја стук са по 2 на вла ке, 2 кре вет на 
чар ша ва, 4 пе шки ра, јед ну обич ну сто ли цу, чет ке за оде ло и обу ћу и сан ду че 
у ко јем ће сво је ства ри – осим оде ла – др жа ти.

При ме ћу јем, да ми мол бе са при ло зи ма оних мла ди ћа, ко ји су тра жи ли 
при јем у мо на шку шко лу у ма на сти ру Ра ко ви ци а ко ји се по ме ро дав ном из ве-
шћу за сад не мо гу при ми ти у ту шко лу, ни су вра ће не, усљед че га има ју и они, 
ако же ле сту пи ти у мо на шку шко лу у ма на сти ру Без ди ну, но ве мол бе са но вим 
при ло зи ма под не ти.

О че му се На слов зна ња и да ље об ја ве ра ди из ве шта ва с тим да, има ју ћи 
у ви ду оску ди цу у све штен ству у овој епар хи ји и по тре бу по ди за ња мо на шког 
под млат ка, и од сво је стра не под стре ка ва оне ко ји има ју на кло но сти пре ма 
мо на шком чи ну, на сту па ње у гор њи те чај.

У Те ми шва ру, 12/25. ав гу ста 1922.
Сте фан (Ни ко лић)
Ар хи ман дрит, епи скоп ски ви кар5

За на став ни ке име но ва ни су је ро мо на си Ге ор ги је (Дра гић), Пан те леј мон 
(До шен) и Вик тор (Љу би чић).6

О ра ду Мо на шке шко ле у ма на сти ру Без ди ну

При ја вље них кан ди да та би ло је ви ше но што је, с об зи ром на по сто је ће 
усло ве, мо гло би ти при мље но. Све ча но отва ра ње те ча ја оба вље но је 18. ок то-
бра 1922. у при су ству ар хи ман дри та Сте фа на (Ни ко ли ћа). Пре да ва ња су от по-
че та су тра дан са 19 по ла зни ка.7

Прем да је пр во бит но на ја вљен као дво го ди шњи, те чај је из праг мат-
ских раз ло га све ден на два де ла и оба за јед но тра ја ла су де сет ме се ци, до 21. 
ав гу ста 1923.8

У пр вом де лу те ча ја из у ча ва ли су се сле де ћи на став ни пред ме ти: ве ро-
на у ка, би блиј ска исто ри ја, ли тур ги ка, исто ри ја Хри шћан ске цр кве, исто ри ја 
Срп ске цр кве, исто ри ја Ср ба, исто ри ја Ру му на, срп ски, цр кве но сло вен ски и 
ру мун ски је зик, зе мљо пис, ра чун, хи ги је на, по љо при вре да, цр кве но по ја ње; 
упра жња ва ла се и гим на сти ка.9 Ни су на ђе ни по да ци шта је све об ра ђи ва но 
из тих пет на е стак пред ме та; у сва ком слу ча ју, то је мо ра ло би ти скром но и 
пре скром но с об зи ром на че тво ро го ди шњу основ ну по чет ну спре му уче ни-
ка, на не до ста так би ло ка квих уџ бе ни ка и на став них сред ста ва, као и на 
крат ко ћу пред у зе те на ста ве. 

У сва ком слу ча ју, по што је пре ђе но гра ди во пред ви ђе но за пр ви део те ча-
ја, одр жа ни су ис пи ти 2. и 3. апри ла 1923. Сви по ла зни ци су ис пит по ло жи ли 

5 Г II 1922, бр. 23: 185; пре пи са но уз оса вре ме ња ва ње пра во пи са и пре ћут но раз ре ше ње скра-
ће ни ца.

6 Исто, 191.
7 Г II 1922, бр. 30: 246.
8 Г III 1923, бр. 11: 89.
9 Г III 1923, бр. 12: 98.
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са успе хом. Као на гра ду за вла да ње и мар љи вост епи скоп ски ви кар Сте фан 
све их је про из вео за чте це.10

Дру ги део те ча ја от по чео је на по ју тар је Ђу р ђев да на 1923.
На ста вље но је гра ди во за по че то у пр вом де лу, а про ши ре но је ти ме што 

је епар хиј ски школ ски ре фе рент Ва си ли је Вр ти пра шки пре да вао то ком две 
не де ље „пе да го шке пред ме те“, што ука зу је на ве ро ват но ћу да се већ та да 
ра чу на ло да ће бу ду ћи мо на си ра ди ти и као учи те љи.11 Усле ди ла је и јед на 
про ме на у на став ном осо бљу: 1. ју на 1923. за на став ни ка је име но ван ап сол-
вент бо го сло ви је Јо ван Па пин уме сто је ро мо на ха Ге ор ги ја (Дра ги ћа).12

За вр шни ис пи ти су одр жа ни 20. и 21. ав гу ста 1923; по ло жи ли су их са 
успе хом сви по ла зни ци.13 На ко нач ном спи ску ап сол ве на та на шло се 16 
ап сол ве на та; азбуч ним ре до сле дом кр сних име на то су: Бог дан Јо ва но вић, 
Бран ко Ги гић, Ва си ли је Ми ли во јев, Ве ли мир По по вић, Дра го мир По по вић, 
Дра гу тин Ада мо вић, Ђо ка Ма ло ше вић, Жи во јин Ор бу лов, Иван Јо ва но вић, 
Љу бо мир Ло лић, Ми лан Ву јић, Ми ли сав Јо ви чин, Ми лош Јо ва но вић, Пе тар 
Јо цин, мо нах Сте фан Стан ков и Че до мир Гр бић.14

За из др жа ва ње шко ле ма на стир Без дин се био за ду жио сво том од 286.000 
та да њих ле ја и тај дуг је от пла ћи вао све до 1926. го ди не15 и то у усло ви ма 
ка да му је име так гру бо по го ђен аграр ном ре фор мом, од но сно ка да му је од 
пред рат ног 2.381 ка та стар ског ју тра оста вље но све га 67 ју та ра зе мљи шта.

Мла ди ћи су за мо на ше ни 13. ав гу ста 1923. у ма на сти ру Без ди ну, а за тим 
су од 1. до 12. сеп тем бра са ар хи ман дри том Сте фа ном (Ни ко ли ћем) и је ро-
мо на си ма Пан те леј мо ном (До ше ном), Ни ка но ром (Са ви ћем) и Вик то ром 
(Љу би чи ћем) би ли на из ле ту и по хо ди ли: Те ми швар, Ки кин ду, Срем ске Кар-
лов це, ма на сти ре Кру ше дол, Гр ге тег, Врд ник и Бе о чин, за тим Бе о град, Ниш, 
Ско пље, При шти ну, Ко со во По ље, ма на стир Гра ча ни цу, и у по врат ку: Су бо-
ти цу. Као из лет ни ци до жи ве ли су част да их при ме епи скоп др Ге ор ги је 
(Ле тић), ви ка рни епи скоп Мак си ми ли јан (Хај дин), ви ше епи ско па Ру ске за-
гра нич не цр кве, па три јарх срп ски Ди ми три је, епи скоп скоп ски Вар на ва.16

Већ то ком из ле та не ки мо на си су ру ко по ло же ни, та ко да су де ве то ри ца 
убр зо и упу ће на на па ро хиј ску слу жбу; сед мо ри ца је от по че ла слу жбо ва ње на 
ве ро и спо вед ним шко ла ма. Ни су, ме ђу тим, би ли рет ки слу ча је ви ка да су ти 
мла ди мо на си, си лом при ли ка а у вре ме ну по сле рат них те шко ћа и при вред-
них кри за, на сво јим па ро хи ја ма ра ди ли и као све ште ни ци, и као учи те љи.

10 Исто.
11 Г III 1923, бр. 20: 161.
12 Г III 1923, бр. 18: 146.
13 Г III 1923, бр. 25: 202.
14 Ов де до ла зи до не по ду дар но сти по да та ка. На и ме, вест о отва ра њу Мо на шке шко ле у ма-

на сти ру Без ди ну (Г II 1922, бр. 30: 246) на во ди да „број пи то ма ца из но си све га 19“; вест о пр вом 
ис пи ту (Г III 1923, бр. 12: 98) бе ле жи да су га по ло жи ли сви пи том ци, а исто се ве ли и у ве сти о 
ко нач ном ис пи ту (Г III 1923, бр. 25: 202). Ипак је шко лу за вр ши ло са мо 16 пи то ма ца. У не до стат ку 
иног об ја шње ња оста је прет по став ка да су се три по ла зни ка по ву кла пре пр во га ис пит ног ро ка. 

15 Ар хив ма на сти ра Без ди на, Ад ми ни стра тив ни ак ти, Све жањ за 1928. го ди ну, Из ве штај 
је ро мо на ха Пан те леј мо на (До ше на) на до пис те ми швар ског епи ско па бр. ЕД 67 / 1. 11. 1928.

16 Опис из ле та под на сло вом Бјел Ви лин дар на сред Го ре Све те или Од за ду жби не Јак ши ћа 
до за ду жби не Не ма ни ћа из пе ра је ро мо на ха Вик то ра (Љу би чи ћа) об ја вљен је у на став ци ма (Г, 
од бр. 24 / 20. 8. 1923. до бр. 18 / 1. 9. 1924). 
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По Од лу ци Све то га ар хи је реј ског са бо ра Срп ске пра во слав не цр кве бр. 
АС 108 / 9. ју на 1922, до пу ње ној Од лу ком бр. АС 232 / 146 / 24. ок то бра 1922, 
би ло је до зво ље но да се и на под руч ју Епар хи је те ми швар ске у Ру му ни ји под 
про пи са ним усло ви ма ру ко по ла жу за све ште ни ке ап сол вен ти учи тељ ских 
шко ла. Та ко се и број мир ских све ште ни ка удво стру чио. Го ди не 1924. слу-
жи ло је 17 мир ских све ште ни ка, а дво стру ко ви ше, упра во 34, је ро мо на ха.17 
Уз то су мир ски све ште ни ци, због бо ље спре ме и због по ро ди ца, рас по ре ђе ни 
по ве ћим па ро хи ја ма, а је ро мо на си су оп слу жи ва ли ма ле уда ље не па ро хи је 
са ло шим са о бра ћај ним ве за ма.

О са мој шко ли по вре ме но је крат ко пи са но; о мо на си ма ко је је из не дри-
ла ни је. А по што су углав ном жи ве ли из ван ма на сти ра, по да ци о њи хо вом 
жи во ту и ра ду оста ли су ра за су ти по па ро хиј ским ар хи ви ма и по ма ло број-
ним на пи си ма у пе ри о ди ци. Ово је по ку шај да им се жи во то пи си, ако и не-
пот пу но, са жму као сво је вр сна сим бо лич на во шта ни ца за њи хо ве зна не и 
не зна не, обе ле же не и нео бе ле же не гро бо ве.

Жи во то пи си на став ни ка ко ји су пре да ва ли  
у Мо на шкој шко ли у ма на сти ру Без ди ну

Игу ман Пан те леј мон (До шен). Ро ђен је у По чи те љу (Ли ка, Хр ват ска) 
1. ју на 1875. од ро ди те ља Јо си па и Бо ја не. За вр шио је че ти ри раз ре да основ не 
шко ле 1886. и Мо на шку шко лу у м. Хо по ву 1897. За мо на шио га је ар хи ман-
дрит Исак (До шен) у м. Без ди ну 8. фе бру а ра 1899. Ру ко по ло жио га је епи скоп 
вр шач ки Га ври ло (Зме ја но вић) у м. Ме си ћу, у чин ђа ко на 5. мар та и у чин 
је ро мо на ха 6. мар та 1899. Опслу жи вао је па ро хи је у Над ла ку, Ке тве љу, Пе-
тро вом Се лу (где је за ње го во вре ме 1900–1901. са гра ђе на но ва цр ква, за тим 
и 1921), Ча на ду, Тор њи, Ти са Сент Ми кло шу, Ма лом Беч ке ре ку, Кла ри ји, 
Фен ла ку, Печ ки, Арад-Га ју, Стан че ву 1920–1921, Руд ни 1928, Пар цу 1930–1935. 
На па ро хи ја ма је осни вао зе мљо рад нич ке за дру ге и уна пре ђи вао цр кве ни 
име так. Био је на став ник Мо на шке шко ле у м. Без ди ну 1922/23, на ме сник у 
м. Без ди ну 1922–1928, исто вре ме но ад ми ни стра тор па ро хи је Печ ке. Од го-
ди не 1935. упра ви тељ је м. Ба зја ша, где је об но вио цр кву и ко нак, оште ће не 
то ком Свет ског ра та; 1940. по ста вљен је за упра ви те ља м. Све то га Ге ор ги ја 
на Бр за ви, те по но во вра ћен у м. Без дин за на сто ја те ља 1. апри ла 1944. Од 
ње га су у ру ко пи су оста ла два то ма бе ле жа ка о брат ству и м. Без ди ну, а по-
сто ји тврд ња да је са ста вљао и ле то пис сво је оби те љи. За игу ма на га је ру-
ко про и звео епи скоп ба нат ски др Ге ор ги је (Ле тић) 1933, пра вом но ше ња над-
бе дре ни ка од ли ко вао га је епи скоп бач ки др Ири неј (Ћи рић) 1938. Од ли ко ван 
је ру мун ском др жав ном Ме да љом сто го ди шњи це кра ља Кар ла I. Умро је у 
м. Без ди ну 1960. го ди не; са хра њен је на се о ском гро бљу у Му на ри, а на кнад-
но су по смрт ни оста ци пре не ти у м. Без дин на ма на стир ско гро бље. Гроб му 
је обе ле жен.

Пан те леј мон (До шен), Бе ле шке о брат ству и м. Без ди ну, ру ко пис • ГСПП 
II 1921: 95; Х 1929: 84; ДС VI 1933, бр. 4: 252; VI II 1935, бр. 2: 127; ХI 1938, бр. 4: 
186; Ше ма ти зам 1900: 260; 1924: 330; Ко стић 1925: 40 • Над гроб ни нат пис.

17 Ко стић 1925: 28–44.
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Је ро мо нах Вик тор (Љу би чић). Ро ђен је у Гар ди нов ци ма (Ср би ја) 15. ав-
гу ста 1877. За вр шио је пет раз ре да основ не шко ле 1890, Мо на шку шко лу у 
м. Хо по ву 1893–1897. и курс еко но ми је 1899. го ди не. За мо на шио га је ар хи-
ман дрит Ила ри он (Ру ва рац), у м. Гр ге те гу 19. фе бру а ра 1902. У чин ђа ко на 
ру ко по ло жио га је епи скоп бу дим ски Лу ки јан (Бог да но вић), у м. Врд ни ку 
15. ју на 1902, а у чин је ро мо на ха епи скоп те ми швар ски др Ге ор ги је (Ле тић), 
у Срем ским Кар лов ци ма 12. де цем бра 1905. У ма на сти ру је био еко ном. Го-
ди не 1912. при па дао је брат ству м. Ра ков ца; 1914–1916. сре ће се у брат ству 
м. Бе ше но ва. Од ли ко ван је 1921. по хва лом Вој не ко ман де вој ске Кра ље ви не 
Ср би је. Пре шав ши у Епар хи ју те ми швар ску, био је на па ро хи ји у Са ра во ли 
1921, оба вљао је ду жност на став ни ка Мо на шке шко ле у м. Без ди ну 1922/23, 
за тим је 1. ок то бра 1923. пре шао на па ро хи ју Наћ ва лу, где је раз вио за па же ну 
де лат ност, др жао пре да ва ња, осно вао Чи та о ни цу и Ма те рин ско удру же ње, 
ини ци рао по ди за ње спо ме ни ка по ги ну ли ма у Свет ском ра ту 1914–1918, сте-
као углед, по стао оми љен и че сто био хва љен и од па ро хи ја на и од сво јих 
прет по ста вље них. Го ди не 1922. од ли ко ван је пра вом но ше ња ка ди фе не ка-
ми лав ке; 1924. још се во дио у брат ству м. Без ди на. Са ра ђи вао је у епар хиј-
ском Гла сни ку; на ро чи то је за па жен ње гов раз ви је ни пу то пис са из ле та ап-
сол ве на та Мо на шке шко ле. По што је при сту пио гру пи кли ри ка и учи те ља 
ко ји су осу ди ли по на ша ње та да ње га ар хи је реј ског за ме ни ка ар хи ман дри та 
Сте фа на (Ни ко ли ћа), овај му је од у зео па ро хи ју и од 1. ма ја 1925. упу тио га 
у м. Све то га Ге ор ги ја на Бр за ви. Не по ви но вав ши се овој на ред би, пре шао је 
у Ср би ју. Од та да је по но во жи вео у м. Гр ге те гу; осплу жи вао је па ро хи ју у 
Срем ској Ра чи и Бо су ту 1930. На дан 21. ју на 1933. ли шен је све ште но мо на-
шко га чи на. 

Па ро хиј ски спи си; Пан те леј мон (До шен), Бе ле шке о брат ству и м. Без ди ну, 
ру ко пис • СС ХV 1905, бр. 25: 733; ГСПП II 1921: 95; ХI 1930: 290; ХIV 1933: 
450; Г II 1922, бр. 5: 47; V 1925, бр. 10: 78; бр. 15: 120; ДС VI 1933, бр. 3: 191 • 
Ше ма ти зам 1924: 330–331; Ко стић 1925: 40.

Је ро мо нах Ге ор ги је (мир ско име: Ђу ра Дра гић). Ро ђен је у Са ра во ли 
(Sa ra va le, Ру му ни ја) 3. но вем бра 1881. За вр шио је основ ну шко лу у род ном 
ме сту 1893, Мо на шку шко лу у м. Хо по ву 1895–1899. и Др жав ну еко ном ску 
шко лу у По же ги 1899–1901. Као ис ку ше ник у м. Без ди ну 1903. упу тио је 
мол бу ми тро по ли ту ба ња луч ком и би хаћ ком Ев ге ни ју (Ле ти ци), ко ји га је 
от пре по зна вао, да га при ми за епар хиј ског кан це ли сту. По по тврд ном од го во-
ру пре шао је у Бо сну и та мо при мио мо на шки по стриг у м. Го мје ни ци 9. ма ја 
1904. Ру ко по ло жио га је ми тро по лит Ев ге ни је (Ле ти ца), у Ба ња лу ци, у чин 
ђа ко на 16. ма ја 1904, у чин је ро мо на ха 18. мар та 1907. У Ба ња лу ци је био 
епар хиј ски кан це ли ста, кан це ли ста Епар хиј ско га цр кве ног су да и ми тро по-
лит ски ђа кон. На ње го ву мол бу од 17. фе бру а ра 1907. ми тро по лит Ев ге ни је 
му је дао до пуст за сту па ње у све зу кли ра Ми тро по ли је да бро бо сан ске и то 
као „за вод ски ка пе лан у Срп ском пра во слав ном сје ме ни шту у Ре ље ву”, очи-
глед но пру жа ју ћи му мо гућ ност да уса вр ши сво је бо го слов ско обра зо ва ње. 
За и ста, док је био ду хов ник у Ре ље ву, за вр шио је у пе ри о ду 1907–1910. и та-
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мо шњу Бо го сло ви ју. За тим се вра тио у Епар хи ју те ми швар ску и као са брат 
м. Без ди на то ком де вет го ди на слу жио уза стоп но на па ро хи ја ма (Стан че во 
1910, Кла ри ја, Че неј, Кнез, Тор ња, Срп ски Ите беј, Оро сла мош, Са ра во ла), с 
тим што је то ком Свет ског ра та мо би ли сан 19 ме се ци као вој ни све ште ник. 
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 
остао је у Ру му ни ји. За на ме сни ка м. Без ди на по ста вљен је 1. ок то бра 1919. 
Та мо је узео вид ног уче шћа у ор га ни зо ва њу Мо на шке шко ле, у ко јој је и пре-
да вао од 18. ок то бра 1922. до 1. ју на 1923; та ко ђе је су де ло вао у на ба вља њу 
за ма на стир ра до ва ака дем ског сли ка ра Сте ва на Алек си ћа (с ко јим се по зна-
вао). По чев од 30. сеп тем бра 1923, по но во је на па ро хи ја ма (Ди њаш, Па рац, 
Ле ско ви ца 1929–1930, Ђир 1930, за тим Пе тро во Се ло, По же же на, Ма че вић 
1935, Са ра во ла, Зла ти ца 1940–1945, Љуп ко ва 1947–1950); у два ма ха, 1932–
1934. и 1939–1945, упра вљао је м. Ба зја шем, а 1940–1945. и м. Зла ти цом. На 
па ро хи ја ма је при ку пљао при ло ге, опра вљао цр кве (По же же на), на ба вљао 
зво на (м. Ба зјаш, По же же на), по ди зао спо ме ни ке жр тва ма Ра та (Ле ско ви ца), 
об у ча вао пој це, осни вао и во дио пе вач ка дру штва и чи та о ни це. Би ран је у 
ор га не Епар хиј ске упра ве. Епи скоп те ми швар ски др Ге ор ги је (Ле тић) од ли-
ко вао га је 27. ја ну а ра 1921. пра вом но ше ња цр ве ног по ја са и ка ди фе не ка ми-
лав ке. Као уче сник у Свет ском ра ту од ли ко ван је Све ште нич ким кр стом за 
за слу ге II ре да. Одр жа вао је ду гу и са др жај ну пре пи ску са ви ше на ших 
ар хи је ре ја: Ев ге ни је (Ле ти ца), др Ге ор ги је (Ле тић), Лон гин (То мић), Ви са ри он 
(Ко стић), па три јарх Ви кен ти је (Про да нов). Са ра ђи вао је у ча со пи су Ду хов на 
стра жа, углав ном на пи си ма на те ме из исто ри је на ших цр ка ва и ма на сти ра. 
У ста ро сти се по ву као у Са ра во лу и та мо умро у ро ди тељ ском до му 11. де-
цем бра 1960; са хра њен је на се о ском гро бљу. Гроб му је са чу ван и обе ле жен. 
Пор трет ко ји му је из ра дио Сте ван Алек сић чу ва се у Вла ди чан ском дво ру 
у Те ми шва ру. По смрт но му је об ја вљен је дан на пис у ча со пи су Бил тен Срп-
ског пра во слав ног ви ка ри ја та у Те ми шва ру.

Пан те леј мон (До шен), Бе ле шке о брат ству и м. Без ди ну, ру ко пис • ГСПП 
II 1921: 95; ХI 1930: 245; ХII 1931: 24; ХVI 1935: 187; ДС VI II 1935, бр. 2: 127; 
Бу гар ски 1986: 116; 1987: 49–53; Лу пу ло вић 2008: 83 • Ше ма ти зам 1924: 330, 
332; Ко стић 1925: 40; 1931: 30; 1932: 18 • Над гроб ни нат пис.

Је реј Јо ван Па пин. Ро ђен је у Ден ти (Den ta, Ру му ни ја) 4. де цем бра 1897. 
у зе мљо рад нич кој по ро ди ци Ва си ли ја и Ол ге рођ. По пов. Др жав ну гим на-
зи ју је за вр шио у Те ми шва ру 1918. а Бо го сло ви ју у Срем ским Кар лов ци ма 
1922. У ме ђу вре ме ну је слу жио вој ни рок као до бро во љац 1917. и ра дио као 
град ски бе ле жник у Сен ти 1920–1922, а за тим као чи нов ник при Епар хиј ској 
кан це ла ри ји у Те ми шва ру и ка ти хе та у те ми швар ским сред њим шко ла ма 
1923–1924; у без дин ској Мо на шкој шко ли пре да вао је 1923. Ру ко по ло жио га 
је епи скоп те ми швар ски Ге ор ги је (Ле тић), у чин ђа ко на 20. де цем бра и у чин 
пре зви те ра 27. де цем бра 1924. Слу жио је на па ро хи ји у Ден ти, а 1950, због 
бли зи не ју го сло вен ске гра ни це, оба вље но је мно го пре ме шта ја на па ро хи ја-
ма, па је та ко до спео да слу жи у не ко ли ко па ро хи ја око Ара да, у Над ла ку и 
Кне зу. Пен зи о ни сан је 1973. Умро је у Ве ли ком Се ми клу шу 1983. го ди не.
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Ко стић 1925: 50; 1931: 26; 1932: 9.

Учи тељ Ва си ли је Вр ти пра шки. Ро ђен је у Ки кин ди (Ср би ја) 1883. За-
вр шио је ма ђар ску др жав ну гим на зи ју и Учи тељ ску шко лу у Сом бо ру 1900–
1905. Ра дио је као учи тељ у Мо до шу, исто вре ме но 1919–1924. био епар хиј ски 
школ ски ре фе рент Епар хи је те ми швар ске. По што је 1924, услед до го вор но га 
по ме ра ња др жав не гра ни це, Мо дош при пао Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло-
ве на ца, под нео је остав ку на слу жбу при Епар хи ји. 

Ко стић 1925: 49–50; 1938: 133.

Жи во то пи си мо на ха ко је је из не дри ла Мо на шка шко ла  
у ма на сти ру Без ди ну18

Ар се ни је (мир ско име: Бран ко Ги гић), је ро мо нах, м. Све то га Ге ор ги ја на 
Бр за ви, 1923–1962. Ро ђен је у Мо до шу (Ја ша То мић, Ср би ја) 13. сеп тем бра 
1901. За вр шио је шест раз ре да основ не шко ле и Мо на шку шко лу у м. Без ди ну 
1922/23. За мо на шио га је ар хи ман дрит Сте фан (Ни ко лић) у м. Без ди ну 12. 
ав гу ста 1923. Ру ко по ло жио га је епи скоп те ми швар ски др Ге ор ги је (Ле тић) 
у Ки кин ди, у чин ђа ко на 25. де цем бра и у чин је ро мо на ха 26. де цем бра 1923. 
При чи сљен брат ству м. Све то га Ге ор ги ја на Бр за ви, слу жио је на па ро хи ја-
ма у Пе тро вом Се лу, Че не ју и Со ки (1924); од 1. ок то бра 1924. у Ара ду, 1928. у 
Ле ско ви ци, 1929. у Де жа ну, 1929–1930. у Кра љев цу. Го ди не 1930. пре шао је 
ре дов но у Епар хи ју бу дим ску и оп слу жи вао па ро хи је у Ма ђар бо ји, Ви ља ну 
и Илоч цу исто вре ме но 1930–1933. и у Ве ли ком Буд ми ру 1933. Зва нич но је 
са оп ште но да је „при нуд но на пу стио Ма ђар ску” 5. мар та 1934. Вра тив ши 
се у Епар хи ју те ми швар ску, по ста вљен је на па ро хи ју у Лу ка рев цу 1934. и 
за тим по по тре би оп слу жи вао не ко ли ко па ро хи ја за ре дом. Умро је на па ро-
хи ји у Ђи ру 1962. Са хра њен је на се о ском гро бљу; гроб му је обе ле жен.

Па ро хиј ски спи си • Г Х 1930, бр. 8–9: 133; ГСПП ХII 1931: 24, 229; XV 
1934: 4, 283, 385; ДС VII 1934, бр. 3: 192 • Ко стић 1925: 44 • Над гроб ни нат пис.

Ва си ли је (мир ско име: Ва си ли је Ми ли во јев), игу ман, м. Све то га Ге ор ги ја 
на Бр за ви, 1923–1994. Ро ђен у Стан че ву (Stan ci o va, Ру му ни ја) 10. апри ла 1905. 
За вр шио је основ ну шко лу у род ном ме сту и Мо на шку шко лу у м. Без ди ну 
1922/23. За мо на шио га је ар хи ман дрит Сте фан (Ни ко лић) у м. Без ди ну 14. 
ав гу ста 1923. Као мо нах учи те ље вао је у срп ским ве ро и спо вед ним шко ла ма: 
1924–1926. у Ма лом Га ју, 1926. и 1928–1940. у Ма на сти ру (пр ња во ру м. Све-
то га Ге ор ги ја на Бр за ви), 1926–1927. у Стан че ву, 1927–1928. у Тор њи, 1928. 
у Печ ки. У чин ђа ко на ру ко по ло жио га је епи скоп те ми швар ски др Ге ор ги је 
(Ле тић), у Ки кин ди 4. но вем бра 1929, и при чи слио брат ству м. Све то га Ге ор-
ги ја на Бр за ви. Го ди не 1930. био је у ма на сти ру еко ном; 1937. упу ћен је при-
вре ме но на слу жбу у м. Без дин; 1938. пре шао је у Епар хи ју ша бач ку и при-
па дао м. Бо го ва ђи. У чин је ро мо на ха ру ко по ло жио га је епи скоп ша бач ки 
Си ме он (Стан ко вић) 1942. Ухап си ла га је оку па тор ска не мач ка вој ска, а спа сло 
га је то што је био др жа вља нин Ру му ни је. У Епар хи ју те ми швар ску вра тио 

18 Ра ди пре глед но сти из во ри по да та ка на ве де ни су уз сва ку би о гра фи ју. 
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се 1944; од 1945. го ди не до пен зи о ни са ња 1966. оп слу жи вао је па ро хи ју Стан-
че во, а ду го је за тим на тој па ро хи ји слу жио и по сле пен зи о ни са ња. У ме ђу вре-
ме ну је за вр шио Срп ску бо го сло ви ју у Те ми шва ру 1957. и по ло жио ди плом-
ски ис пит 1961. Епи скоп шу ма диј ски Са ва (Ву ко вић), као ад ми ни стра тор 
Епар хи је те ми швар ске, ру ко про и звео га је по ча сно у чин игу ма на 1991. го ди-
не. Умро је у род ном Стан че ву 13. мар та 1994; са хра њен је на се о ском гро бљу. 
Гроб му је са чу ван и обе ле жен.

По ро дич ни до ку мен ти • Г IХ 1929, бр. 10: 172; ГСПП ХI 1930: 37; Осто јин 
2004: 39–41 • Ко стић 1925: 45.

Вик тор (мир ско име: Ве ли мир По по вић), је ро мо нах, м. Све то га Ге ор ги ја 
на Бр за ви, 1923–1969. Ро ђен је у Мо кри ну (Ср би ја) 18. ју ла 1902. За вр шио је 
пет раз ре да основ не шко ле 1912. и Мо на шку шко лу у м. Без ди ну 1922/23. За-
мо на шио га је ар хи ман дрит Сте фан (Ни ко лић), у м. Без ди ну 10. ав гу ста 1923. 
У чин ђа ко на ру ко по ло жио га је епи скоп те ми швар ски др Ге ор ги је (Ле тић) 
14. ја ну а ра, а у чин је ро мо на ха епи скоп че ља бин ски и тро јиц ки Ру ске за гра-
нич не цр кве Га врил (Че пур) 15. ја ну а ра 1924. По чев од 1. мар та 1924, по ста-
вљен је за ад ми ни стра то ра па ро хи је у Пе тро вом Се лу; 1926. пре ме штен је 
у м. Све то га Ге ор ги ја на Бр за ви; 1928. оп слу жи вао је па ро хи ју у Бе ло бре шки; 
1929. по ста вљен је за лич ног по моћ ни ка па ро ху у Не у зи ни; у Љуп ко ви је 
слу жио од 1930, а 1932. го ди не пре ме штен је у Сви ни цу. Он је у ме ђу вре ме ну 
по ме сту ро ђе ња до био др жа вљан ство Кра ље ви не Ју го сла ви је, па је, не мо-
гав ши ви ше да бу де са слу жбом у Кра ље ви ни Ру му ни ји, 1. ма ја 1937. раз ре-
шен од ад ми ни стра ци је па ро хи је у Сви ни ци и упу ћен у Епар хи ју ба нат ску. 
Умро је 1. ма ја 1969; са хра њен је у Бе лој Цр кви. Гроб му је са чу ван и обе ле жен.

Ар хив ски до ку мен ти; Пан те леј мон (До шен), Бе ле шке о брат ству и м. 
Без ди ну, ру ко пис • ГСПП V 1924: 65; ХI 1930: 147; ХIII 1932: 37; Г VI II 1928, 
бр. 3: 48; IХ 1929, бр. 11–12: 187 • Ко стић 1925: 44; Лу пу ло вић – Кр стић 1995: 
117 • Над гроб ни нат пис.

Ге ор ги је (мир ско име: Ге ор ги је Ма ло ше вић), је ро ђа кон, м. Вој ло ви ца, 
1923–1946. Ро ђен је у Ста рој Мол да ви (Mol do va Vec he, Ру му ни ја) 15. сеп тем-
бра 1905. За вр шио је основ ну шко лу 1916. и Мо на шку шко лу у м. Без ди ну 
1922/23. За мо на шио га је ар хи ман дрит Сте фан (Ни ко лић) у м. Без ди ну 14. 
ав гу ста 1923. При чи сљен је брат ству м. Све то га Ге ор ги ја на Бр за ви. Слу-
жбо ва ње је от по чео као при вре ме ни учи тељ: у Пе тро вом Се лу и Че не ју 
1924, Кра љев цу 1924–1926. и Му на ри 1926–1927. На кнад но је, као пи то мац 
вла ди ке др Ге ор ги ја (Ле ти ћа), за вр шио Гим на зи ју у Но вом Бе че ју 1927, Бо го-
сло ви ју у Срем ским Кар лов ци ма 1931. и Бо го слов ски фа кул тет у Бе о гра ду 
1935. На дан 15. ју на 1931, још увек као мо на ха Епар хи је те ми швар ске и са-
бра та м. Све то га Ге ор ги ја на Бр за ви, ру ко по ло жио га је у чин ђа ко на у Ки-
кин ди епи скоп те ми швар ски Ге ор ги је (Ле тић); 1935. при мио је ју го сло вен ско 
др жа вљан ство и по ста вљен је за при прав ни ка Цр кве ног су да Епар хи је ба нат-
ске; 5. фе бру а ра 1937. при чи сљен је брат ству м. Вој ло ви це, али је и да ље за др-
жан при Епар хиј ској кан це ла ри ји. Та ко је сте као из ве сно ар хив ско ис ку ство, 
те је об ја вио у пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма при ло ге о ма на сти ри ма Вој ло-
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ви ци, Дре нов цу и Пре по доб не Ме ла ни је Ри мљан ке. У књи зи Мо но гра фи ја 
Ба нат ске кли су ре Алек сан дра Ста ној ло ви ћа (Пе тров град 1938) има не ко ли ко 
стра ни ца са по да ци ма из ар хи ва Вр шач ке епар хи је по бе ле шка ма ко је је он 
усту пио. Од лу ком Цр кве ног су да Епар хи је ба нат ске ли шен је ђа кон ског и 
мо на шког чи на и вра ћен у ред све тов ња ка 8. мар та 1946; пре су ду је по твр дио 
Ве ли ки цр кве ни суд 18. ју на 1946. го ди не.

Пан те леј мон (До шен), Бе ле шке о брат ству и м. Без ди ну, ру ко пис; Ау то-
би о граф ски ру ко пис у вла сни штву по ро ди це • ГСПП ХII 1931: 322; Збор ник 
слу жбе них об ја ва СПЕБ ХIХ 1935, бр. 2: 7 • Ше ма ти зам 1924: 330; Ко стић 1925: 
45; Ста ној ло вић 1938: 18–24, 152.

Да ни ло (мир ско име: Дра гу тин Ада мо вић), игу ман, м. Вој ло ви ца, 1923–
1981. Ро ђен је у Фен ла ку (Fel nac, Ру му ни ја) 1. ја ну а ра 1905. Отац Ма ти ја био 
је сто лар и зе мљо рад ник а ма ти Мил ка до ма ћи ца. За вр шио је основ ну шко лу 
у род ном ме сту и Мо на шку шко лу у м. Без ди ну 1922/23. За мо на шио га је 
ар хи ман дрит Сте фан (Ни ко лић) у м. Без ди ну 14. ав гу ста 1923. Слу жбо ва ње је 
за по чео као при вре ме ни учи тељ у Мо но што ру. Од 1924. са брат је м. Све то-
га Ге ор ги ја на Бр за ви. Ру ко по ло жио га је епи скоп те ми швар ски др Ге ор ги је 
(Ле тић): у чин ђа ко на, у Те ми шва ру 26. апри ла 1926, и у чин је ро мо на ха, у 
Ти са Сент Ми кло шу 26. ок то бра 1926. Од та да је био ад ми ни стра тор па ро-
хи је у Ру ском Се лу и та мо је 1931. до био ју го сло вен ско др жа вљан ство, а 5. 
фе бру а ра 1937. при чи сљен је брат ству м. Вој ло ви це, где је 1938. од ли ко ван 
пра вом но ше ња цр ве ног по ја са. У м. Вој ло ви ци био је на сто ја тељ у чи ну игу-
ма на 1940–1965. У те шко рат но вре ме бри нуо је у ма на сти ру о ве ли ка ни ма 
Срп ске цр кве, па три јар ху Га ври лу (До жи ћу) и епи ско пу жич ком Ни ко ла ју 
(Ве ли ми ро ви ћу) ко је су Нем ци ту др жа ли у за то че њу 1943–1944. го ди не пре 
но што су их от пре ми ли у ло гор Да хау. Ка да је по сле ра та у Пан че ву на ма-
на стир ској ло ка ци ји гра ђе на Ра фи не ри ја, има ло се у ви ду нај пре ру ше ње а 
за тим пре ме шта ње ма на сти ра. По сле енер гич ног за у зи ма ња исто ри ча ра и 
исто ри ча ра умет но сти ма на стир је са чу ван, али је у ње му пре ки нут мо на шки 
жи вот. Игу ман Да ни ло је пре ме штен на па ро хи ју Де бе ља чу, где је за тим 
слу жио до смр ти 9. де цем бра 1981. Са хра њен је на се о ском гро бљу. Ње го ви 
по смрт ни оста ци пре не ти су у пор ту м. Вој ло ви це 2001. го ди не; та мо су му 
по ста вље на (или мо жда пре не та) два над гроб ни ка – је дан на ко јем су го ди не 
игу ман ства, 1940–1965, и је дан на ко јем су го ди не жи во та, 1905–1981.

Пан те леј мон (До шен), Бе ле шке о брат ству и м. Без ди ну, ру ко пис • ГСПП 
VII 1926: 130, 353; ХII 1931: 323; Г VI 1926, бр. 10: 80; VII 1927, бр. 1: 7; ДС ХI 
1938, бр. 1: 39 • Ше ма ти зам 1924: 330; Ко стић 1925: 45; По по вић 1982: 10 • Над-
гроб ни нат пи си; Ка зи ва ње г. Ми лу ти на Би ка ра из Пан че ва; Ка зи ва ње род би не 
из Фен ла ка.

Ди ми три је (мир ско име: Дра го мир По по вић), је ро мо нах, м. Зла ти ца, 
1923–1952. Ро ђен је у Руд ни (Rud na, Ру му ни ја) 25. ју ла 1902. За вр шио је 
основ ну шко лу у род ном ме сту и Мо на шку шко лу у м. Без ди ну 1922/23. За-
мо на шио га је ар хи ман дрит Сте фан (Ни ко лић) у м. Без ди ну 14. ав гу ста 1923. 
Нај пре је ра дио као учи тељ у Лу ка рев цу; 1924. пре шао је у брат ство м. Све то га 
Ге ор ги ја на Бр за ви и био учи тељ у Ма лом Га ју. У чин ђа ко на ру ко по ло жен је 
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19. апри ла 1925, а у чин је ро мо на ха 6. ја ну а ра 1926. У брат ству је био екли-
си јарх и на ме сник, а по по тре би оп слу жи вао је и па ро хи је Лу ка ре вац 1932. 
и Ма ли Жам 1934. Од 1934. бро ји се у брат ству м. Зла ти це; та мо је за тим 
по ме нут као са брат 1942. и 1948, али са слу жбом био је углав ном на ма лим 
па ро хи ја ма. Умро је на па ро хи ји у Ра дим ни 1952; са хра њен је на се о ском 
гро бљу. Гроб му је са чу ван и обе ле жен.

ГСПП VII 1926: 20 • Ше ма ти зам 1924: 330; Ко стић 1925: 45; 1931: 33; 1932: 
19; Ра до са вље вић 1997: 105 • Над гроб ни нат пис.

Ири неј (мир ско име: Иван Јо ва но вић), је ро мо нах, м. Без дин, 1923–1928. 
Ро ђен је у Ве ли ком Се ми клу шу (Sânnicolau Ma re, Ру му ни ја) 24. ју ла 1891. у 
за на тлиј ској по ро ди ци. За вр шио је основ ну шко лу у род ном ме сту 1903. и 
пре шао у Те ми швар на тр го вач ки за нат; за тим је за вр шио Мо на шку шко лу 
у м. Без ди ну 1922/23. за јед но с бра том, по то њим је ро мо на хом Ми хај лом. За-
мо на шио га је ар хи ман дрит Сте фан (Ни ко лић) 13. ав гу ста 1923. Ру ко по ло-
жио га је ми тро по лит ки јев ски Ан то ни је (Хра по виц ки) при ли ком школ ског 
из ле та, у Срем ским Кар лов ци ма, за је ро ђа ко на 20. ав гу ста и за је ро мо на ха 
21. ав гу ста 1923. Од 1. ок то бра 1924. упу ћен је на оп слу жи ва ње па ро хи је у 
Тол ва ди ји, где је оба вљао и ду жност при вре ме ног учи те ља. Због бо ле сти 
осло бо ђен је слу жбе на па ро хи ји и упу ћен у свој по стриг 1. ав гу ста 1927. Ра ди 
ле че ња за др жао се код мај ке у Те ми шва ру (Фа бри ки) и ту умро 12. сеп тем бра 
1928. Са хра њен је на ста ром Фа брич ком гро бљу; гроб му ни је са чу ван.

ГСПП IV 1923: 274; Х 1929: 68; Г VI II 1928, бр. 10: 158; IX 1929, бр. 2–3: 
63–64; ДС II 1929, бр. 1: 87; Бу гар ски 1983: 68, 70 • Ко стић 1925: 43.

Ки ри ло (мир ско име: Бог дан Јо ва но вић), игу ман, м. Ме сић, 1923–1984. 
Ро ђен је у Са ра во ли (Sa ra va le, Ру му ни ја) 20. ја ну а ра 1905. За вр шио је основ ну 
шко лу у род ном ме сту и Мо на шку шко лу у м. Без ди ну 1922/23. За мо на шио 
га је ар хи ман дрит Сте фан (Ни ко лић) у м. Без ди ну 14. ав гу ста 1923. Слу жбо-
ва ње је за по чео 1924. као при вре ме ни учи тељ у Му на ри, Тор њи, Стан че ву. 
У чин ђа ко на ру ко по ло жио га је епи скоп те ми швар ски Ге ор ги је (Ле тић) на 
Цве ти, 12. апри ла 1926. За тим је, као при двор ни ђа кон и епар хиј ски пи сар 
у Те ми шва ру и Ки кин ди, а од 1929. као ђа кон м. Све те Тро ји це и зва нич ник 
Епар хиј ске упра ве у Ки кин ди, за вр шио Кар ло вач ку бо го сло ви ју 1932. Вла-
ди ка Ге ор ги је (Ле тић) ру ко по ло жио га је у чин је ро мо на ха 21. ју на 1932. и 
по ста вио за ду хов ни ка м. Све те Тро ји це у Ки кин ди, исто вре ме но и за управ-
ни ка и вас пи та ча у Епар хиј ском ин тер на ту. Он се, ме ђу тим, во дио као са-
брат м. Без ди на, и тек је 5. фе бру а ра 1937. при чи сљен брат ству м. Ме си ћа. 
Па три јарх срп ски Ви кен ти је (Про да нов) од ли ко вао га је чи ном игу ма на 
1950. го ди не. Са ду жно сти ма на стир ског ду хов ни ка пре шао је 1952. на оп слу-
жи ва ње па ро хи је у Па де ју, ода кле се пен зи о ни сао 1975. Умро је у Ки кин ди 
12. ју на 1984; са хра њен је на Град ском гро бљу. Гроб му је са чу ван и обе ле жен.

Пан те леј мон (До шен), Бе ле шке о брат ству и м. Без ди ну, ру ко пис • ГСПП 
VII 1926: 130; Х 1929: 307; ХIII 1932: 402–403; Збор ник слу жбе них об ја ва ХI 
1927, бр. 1: 8; ДС II 1929, бр. 4: 327; Цре па јац 1984: 19–20 • Ко стић 1925: 45 • 
Над гроб ни нат пис.
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Лу ки јан (мир ско име: Љу бо мир Ло лић), је ро мо нах, м. Ме сић, 1923–1969. 
Ро ђен је у Иван ди (Ivan da, Ру му ни ја) 3. ју на 1902. За вр шио је Мо на шку шко-
лу у м. Без ди ну 1922/23. За мо на шио га је ар хи ман дрит Сте фан (Ни ко лић) у 
Без ди ну 13. ав гу ста 1923. Ру ко по ло жио га је епи скоп те ми швар ски Ге ор ги је 
(Ле тић) у Ки кин ди, у чин ђа ко на 20. ав гу ста и у чин је ро мо на ха 17. де цем бра 
1923. Нај пре је оба вљао ду жност еко но ма у свом по стри гу и био ад ми ни стра-
тор па ро хи је у Со ки. Од 1. ок то бра 1924. тре ба ло је да за у зме ду жност пр о то-
пре зви тер ског ђа ко на у Ара ду, али је већ пре то га, 17. сеп тем бра, упу ћен за 
лич ног по моћ ни ка обо ле лом па ро ху у Срп ском Ите бе ју; ме ђу тим, и сам је у 
ме ђу вре ме ну те шко обо лео, те је за др жан у Те ми шва ру и под врг нут опе ра-
ци ји, а за тим се опо ра вљао у свом по стри гу. Го ди не 1926. по ста вљен је за 
ад ми ни стра то ра па ро хи је у Та ра шу, исте го ди не у Пар да њу и за лич ног по-
моћ ни ка па ро ху у Срп ском Арад цу; у Пар да њу је остао до 1928, а 1929–1936. 
слу жио је као по моћ ник па ро ху у Кла ри ји. Био је са брат м. Без ди на, а лич ни 
по моћ ник обо ле лом па ро ху у Мо до шу, ка да је 5. фе бру а ра 1937. при чи сљен 
брат ству м. Ме си ћа. Го ди не 1962. пот пи сао се на не ко ли ко цр кве них књи га 
у Га ду као са брат ме сић ки. Оп слу жу ју ћи па ро хи ју у Хај ду чи ци, на се о ском 
пу ту пре га зио га је ка ми он 30. ма ја 1969. Са хра њен је у Хај ду чи ци.

По да ци са па ро хи ја; Пан те леј мон (До шен), Бе ле шке о брат ству и м. Без-
ди ну, ру ко пис • ГСПП IV 1923: 274; VII 1926: 98, 130, 354; Г IV 1924, бр. 6: 47; 
ДС II 1929, бр. 4: 327; Бу гар ски 1983: 70 • Ше ма ти зам 1924: 330; Ле то пис хра ма 
Све тог Ар хан ђе ла Га ври ла у Ме ђи, Жи ти ште 2016: 41–45 • За пис од 1. ав гу ста 
1928. на цр кве ној књи зи у Га ду.

Ми лу тин (мир ско име: Ми лан Ву јић), игу ман, м. Вој ло ви ца, 1923–1980. 
Ро ђен је у Ве њу (Fo e ni, Ру му ни ја) 18. но вем бра 1903; ро ди те љи Си ме он и 
Ми ле ва би ли су зе мљо рад ни ци. За вр шио је шест раз ре да основ не шко ле и 
Мо на шку шко лу у м. Без ди ну 1922/23. За мо на шио га је ар хи ман дрит Сте фан 
(Ни ко лић) у м. Без ди ну 14. ав гу ста 1923. У чин ђа ко на ру ко по ло жен је 17. де-
цем бра 1923. Од 1924. био је са брат м. Све то га Ге ор ги ја на Бр за ви. Од 1. ок то-
бра 1924. слу жио је при Са бор ној цр кви и Епар хиј ској кан це ла ри ји у Те ми-
шва ру. У чин је ро мо на ха ру ко по ло жен је 25. де цем бра 1925. и од мах упу ћен за 
по моћ ни ка па ро ху у Еч ки; 1930. при мљен је у по дан ство Кра ље ви не Ју го сла-
ви је и као ад ми ни стра тор па ро хи је у Ста ји ће ву по ста вљен за ду ше бри жни ка 
ко ло ни је у Гор њој Му жљи; 5. фе бру а ра 1937. при чи сљен је м. Вој ло ви ци. 
Уна пре ђен за игу ма на, био је на сто ја тељ у м. Вој ло ви ци 1939–1941. Ка сни је је 
био на па ро хи ја ма у Ки кин ди, До ло ву, Бе лој Цр кви, Цр ве ној Цр кви, Мо до шу, 
Шур ја ну, Ба ран ди, Фар ка жди ну; по вре ме но је би вао у ма на сти ри ма: Вој ло-
ви ци, Ме си ћу, Све те Тро ји це у Ки кин ди. Умро је 23. сеп тем бра 1980. на па-
ро хи ји у Ста ји ће ву, где је за ње го во вре ме из гра ђе на цр ква. Са хра њен је на 
се о ском гро бљу. Гроб му је са чу ван и обе ле жен. 

ГСПП VII 1926: 20; ХI 1930: 245; ХII 1931: 146; ДС III 1930, бр. 3: 242; ХI 
1938, бр. 1: 39 • Ше ма ти зам 1924: 330; Ко стић 1925: 27; По по вић 1982: 10 • Ка-
зи ва ње род би не из Ве ња; Са оп ште ње па ро хи је из Ста ји ће ва.

Ми рон (мир ско име: Ми ли сав Јо ви чин), син ђел, м. Све то га Ге ор ги ја на 
Бр за ви, 1923–1946. Ро ђен је у Мо но што ру (Mănăştur, Ру му ни ја) 21. ма ја 1906. 
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За вр шио је основ ну шко лу у род ном ме сту, два раз ре да Гра ђан ске шко ле у 
Но вом Бе че ју и Мо на шку шко лу у м. Без ди ну 1922/23. Ђак и ис ку ше ник 
био је у м. Све то га Ге ор ги ја на Бр за ви од 4. ок то бра 1918. до 1. ок то бра 1921. 
и у м. Без ди ну од 1. ок то бра 1921. до 30. сеп тем бра 1922. За мо на шио га је 
ар хи ман дрит Сте фан (Ни ко лић) у м. Без ди ну 13. ав гу ста 1923. Ра дио је као 
при вре ме ни учи тељ у Пе тро вом Се лу од 1. сеп тем бра 1923. до 31. мар та 1924; 
у Лу ка рев цу од 1. апри ла до 31. ав гу ста 1924; у Ма лом Га ју од 1. сеп тем бра 
1924. до 31. ав гу ста 1925; у Мо но што ру од 1. сеп тем бра 1925. до 31. ав гу ста 
1926; у Ма на сти ру (пр ња во ру м. Све то га Ге ор ги ја на Бр за ви) од 1. сеп тем бра 
1926. до 1. фе бру а ра 1927; у Му на ри од 1. фе бру а ра до 31. ав гу ста 1927. Го во-
рио је срп ски, ма ђар ски и ру мун ски. Од слу жио је вој ну оба ве зу у Ави ја ти-
чар ском пу ку у Бу ку ре шту од 1. фе бру а ра 1928. до 31. ок то бра 1929. Са брат 
м. Све то га Ге ор ги ја на Бр за ви био је од 1. сеп тем бра 1926. до по ла ска у вој-
ску; по сле од слу же ња вој ног ро ка вра тио се у свој ма на стир. Ре дов но је 
при мљен у Епар хи ју бра ни чев ску 4. ја ну а ра 1930. и при чи сљен брат ству м. 
Гор ња ка. У чин ђа ко на ру ко по ло жио га је епи скоп би тољ ски Јо сиф (Цви јо-
вић), у По жа рев цу 20. ју ла 1930, а у чин је ро мо на ха епи скоп бра ни чев ски Ве ни-
ја мин (Та у ша но вић), та ко ђе у По жа рев цу, 8. ок то бра 1934. У но вој епар хи ји 
слу жио је у ви ше ма на сти ра: 12. фе бру а ра 1932. пре ме штен је у м. Ма на си ју; 
12. де цем бра 1934. по ста вљен је за на ме сни ка м. Ви тов ни це; 15. ав гу ста 1935. 
пре ме штен је за на ме сни ка м. Гор ња ка а 1936. го ди не по ста вљен за ста ре ши-
ну м. Гор ња ка. Го ди не 1937. од ли ко ван је цр ве ним по ја сом и про из ве ден у 
чин син ђе ла с пра вом но ше ња над бе дре ни ка. Због бо ле сти раз ре шен је ста-
ре шин ства у м. Гор ња ку и 10. мар та 1941. упу ћен у м. Ма на си ју; под крај 
исте го ди не пре шао је у м. Све ту Пет ку код Па ра ћи на, 1. мар та 1942. у м. Ра-
ва ни цу, 30. ју ла 1943. у м. Миљ ков; 4. ав гу ста 1945. по но во у м. Ма на си ју за 
на ме сни ка. Ста ре ши на м. Ко по ри на био је 1945–1946. го ди не, а по том са брат 
м. Ви тов ни це и па рох бли знач ки у Хо мо љу. Ка сни је је до био ка нон ски от пуст 
и пре шао у Епар хи ју ни шку.

Слу жбе ни лист са чу ван у м. Миљ ко ву • ГСПП ХI 1930: 130; ХII 1931: 18; 
ДС IV 1931, бр. 1: 78; Х, 1937, бр. 2: 127; Бу гар ски 1983: 67–70 • Ше ма ти зам 
1924: 330; Ко стић 1925: 45; Са бљић 1996: 203; Мир ко вић 2005: 71; Ми то ше вић 
2006: 57 • Са оп ште ње про то је ре ја Ра до ми ра Ми ло ше ви ћа из Ве ли ке Пла не. 

Ми ха и ло (мир ско име: Ми лош Јо ва но вић), је ро мо нах, м. Без дин, 1923–
1939. Ро ђен је у Ве ли ком Се ми клу шу (Sânnicolau Ma re, Ру му ни ја) 12. ав гу ста 
1883. у за на тлиј ској по ро ди ци. За вр шио је основ ну шко лу у род ном ме сту 1893. 
и Мо на шку шко лу у м. Без ди ну 1922/23, за јед но с бра том, по то њим је ро мо-
на хом Ири не јем. За мо на шио га је ар хи ман дрит Сте фан (Ни ко лић) у м. Без-
ди ну 14. ав гу ста 1923. Ру ко по ло жио га је ви кар ни епи скоп ми тро вич ки др 
Мак си ми ли јан (Хај дин), у Срем ским Кар лов ци ма при ли ком школ ског из-
ле та, у чин ђа ко на 20. ав гу ста и у чин је ро мо на ха 21. ав гу ста 1923. На дан 1. 
ок то бра 1923. упу ћен је на па ро хи ју Ђир, 1929. у Тол ва ди ју, за тим је за ре-
дом оп слу жи вао Де жан до 1931, Стан че во 1931–1932. и Љуп ко ву, ода кле је 
1. ју ла 1938. до био до пуст ра ди ле че ња. Умро је у Те ми шва ру 14. ју ла 1939; са-
хра њен је на ста ром срп ском гро бљу у квар ту Фа бри ки. Гроб му ни је са чу ван.
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Па ро хиј ски спи си; Пан те леј мон (До шен), Бе ле шке о брат ству и м. Без ди-
ну, ру ко пис; П. Т(Ф), У 1936–1955, упис 10/1939 • ГСПП Х 1929: 84; ХIII 1932: 
37; Г ХVIII 1939, бр. 8–9: 119–120; Бу гар ски 1983: 67–70 • Ше ма ти зам 1924: 332; 
Ко стић 1925: 43; 1931: 14, 27; 1932: 16.

Пан те леј мон (мир ско име: Пе тар Јо цин), је ро мо нах, м. Без дин, 1923–1951. 
Ро ђен је у Не ме ту (Beregsău Mic, Ру му ни ја) 20. ја ну а ра 1901. За вр шио је шест 
раз ре да основ не шко ле и Мо на шку шко лу у м. Без ди ну 1922/23. За мо на шио 
га је ар хи ман дрит Сте фан (Ни ко лић) у м. Без ди ну 14. ав гу ста 1923. У чин 
ђа ко на ру ко по ло жио га је ви кар ни епи скоп ми тро вич ки Мак си ми ли јан (Хај-
дин) у Срем ским Кар лов ци ма 21. ав гу ста, а у чин је ро мо на ха епи скоп би тољ-
ски Јо сиф (Цви јо вић) 29. ав гу ста 1923. Слу жбо ва ње је от по чео као са брат м. 
Све то га Ге ор ги ја на Бр за ви, и то 1. ок то бра 1923. на па ро хи ји у Тол ва ди ји. 
Као са брат м. Без ди на во ди се 1924, ка да је од 1. ок то бра пре ме штен на па ро-
хи ју Ле ско ви цу, 1926–1927. на па ро хи ју Стан че во, не по сред но за тим за ка пе-
ла на обо ле лом па ро ху у Мо до шу. По што сти ца јем окол но сти ни је оти шао у 
Мо дош, упу ћен је у свој по стриг 1. ма ја 1928. и до био ду жност еко но ма. Још 
увек као са брат м. Без ди на по ста вљен је 1930. за лич ног по моћ ни ка па ро ху 
у Не у зи ни; на тој ду жно сти био је 5. фе бру а ра 1937. ка да је при чи сљен брат-
ству м. Вој ло ви це. Ка сни је се вра тио у Ру му ни ју. Био је ад ми ни стра тор па ро-
хи је у Кра љев цу ка да је умро 30. ја ну а ра 1951. у Те ми шва ру. Са хра њен је на 
Град ском гро бљу; гроб му ни је са чу ван.

Пан те леј мон (До шен), Бе ле шке о брат ству и м. Без ди ну, ру ко пис • П. Т 
(Г), У 1946–1971: упис 4/1951 • ГСПП IV 1923: 274; ХII 1931: 24; Г Х 1930, бр. 
8–9: 133 • Ше ма ти зам 1924: 330, 333; Ко стић 1925: 43.

Си ме он (мир ско име: Че до мир Гр бић), је ро мо нах, м. Без дин, 1923–1974. 
Ро ђен је у Наћ ва ли (Sa tu Ma re, Ру му ни ја) 24. ја ну а ра 1902. као син сто ла ра 
Де спо та и Па у ли не. За вр шио је основ ну шко лу у род ном ме сту 1914, Мо на-
шку шко лу у м. Без ди ну 1922/23, на кнад но гим на зи ју у Ве ли ком Беч ке ре ку 
1925–1931. За мо на шио га је ар хи ман дрит Сте фан (Ни ко лић) у м. Без ди ну 
13. ав гу ста 1923. Ру ко по ло жио га је у Ки кин ди: у чин ђа ко на 26. де цем бра 
1923. епи скоп че ља бин ски и тро јиц ки Ру ске за гра нич не цр кве Га врил (Че пур) 
и у чин је ро мо на ха 27. де цем бра 1923. епи скоп те ми швар ски др Ге ор ги је 
(Ле тић). Као са брат м. Без ди на, упу ћен је 1. фе бру а ра 1924. на па ро хи ју у 
Пар цу, где је остао до 15. ју ла 1925. ка да је по зван на слу же ње вој ног ро ка. 
На кон по врат ка из вој ске при чи сљен је брат ству м. Све то га Ге ор ги ја на Бр за-
ви, а слу жио је на па ро хи ја ма: Му на ри 1927, Тол ва ди ји 1927–1928. и Љуп ко ви 
1928–1930. Као са брат м. Све то га Ге ор ги ја на Бр за ви упу ћен је 1. ју на 1930. 
у Епар хи ју ба нат ску; та мо је оп слу жи вао па ро хи ју у Ви шњи ће ву 1930. у Бе га 
Сент Ђур ђу 1934–1936. На дан 5. фе бру а ра 1937. при чи сљен је брат ству м. 
Ме си ћа; 1939–1945. оп слу жи вао је па ро хи ју у Цр ној Ба ри а за тим се вра тио 
у Ру му ни ју. Од та да је нај ви ше би вао у ма на сти ри ма (Зла ти ци 1945; Без ди-
ну 1927, 1945–1947. и 1951–1952), али је оп слу жи вао и па ро хи је Му на ру 
1947–1951. и 1956–1962. и Бе ло бре шку 1952–1956. По сле пен зи о ни са ња 1962. 
го ди не жи вео је у Са ра во ли; та мо је и умро 10. ју ла 1974. Са хра њен је на се о-
ском гро бљу; гроб му је са чу ван и обе ле жен.
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Пан те леј мон (До шен), Бе ле шке о брат ству и м. Без ди ну, ру ко пис • Збор-
ник слу жбе них об ја ва ХII 1928, бр. 4; 35; ГСПП ХI 1930: 245; ХV 1934: 569; Г 
Х 1930, бр. 8–9: 133; БСПВТ III 1974, бр. 3: 22; Бу гар ски 1986: бр. 3(59)–4(60): 
116 • Ко стић 1925: 43–44; Храм Све тог Ве ли ко му че ни ка Ге ор ги ја Срп ске пра-
во слав не па ро хи је у Жи ти шту 1810–2010, Жи ти ште 2010: 10 • Над гроб ни нат-
пис; Ка зи ва ње је ро мо на ха Си ме о на ау то ру 1968; Ка зи ва ње ње го вих уку ћа на 
ау то ру 1980.

Сте фан (мир ско име: Стан ко Стан ков), је ро мо нах, м. Зла ти ца, 1922–
1967. Ро ђен је у Са ра во ли (Sa ra va le, Ру му ни ја) 15. ав гу ста 1876. Са че ти ри 
раз ре да основ не шко ле био је ма на стир ски ђак и за тим за вр шио Мо на шку 
шко лу у м. Без ди ну 1922/23. За мо на шио га је ар хи ман дрит Сте фан (Ни ко-
лић) у м. Без ди ну 17. апри ла 1922. Ру ко по ло жио га је епи скоп те ми швар ски 
др Ге ор ги је (Ле тић) у Ки кин ди, у чин ђа ко на 19. ав гу ста и у чин је ро мо на ха 
20. ав гу ста 1923. У по стри гу је за др жан до 30. сеп тем бра 1923. а за тим је оп-
слу жи вао па ро хи је: Сви ни цу 1923–1925, 1929–1932. и 1943–1956, Стан че во 
1925–1926, Бе ло бре шку са Ди ви ћем и Ра дим њом 1926–1928. и По же же ну 
1942–1943. У ме ђу вре ме ну био је у брат ству м. Све то га Ге ор ги ја на Бр за ви 
1928–1929, 1932–1939. и у м. Зла ти ци 1939–1942. Стар и бо ле стан, по ву као се 
1956. из Сви ни це у Са ра во лу код бра та и та мо умро 1967. го ди не; са хра њен 
је на се о ском гро бљу. Гроб му је са чу ван и обе ле жен.

Пан те леј мон (До шен), Бе ле шке о брат ству и м. Без ди ну, ру ко пис; до ку-
мен ти је ро мо на ха Сте фа на са чу ва ни код ње го вог бра та Ми ле Стан ко ва у Са-
ра во ли • ГСПП IV 1923: 274; ХIII 1932: 37; Бу гар ски 1983: 70; 1986: бр. 3(59)–
4(60): 116 • Ше ма ти зам 1924: 330, 334; • Над гроб ни нат пис. 

Сте фан (мир ско име: Жи во јин Ор бу лов), је ро мо нах, м. Ме сић, 1923–
1964. Ро ђен је у Вар ја шу (Va riaş, Ру му ни ја) 10. ја ну а ра 1904. За вр шио је основ-
ну шко лу у Вар ја шу и Мо на шку шко лу у м. Без ди ну 1922/23. За мо на шио га 
је ар хи ман дрит Сте фан (Ни ко лић) у м. Без ди ну 14. ав гу ста 1923. Слу жбу је 
по чео 1924: као мо нах м. Све то га Ге ор ги ја на Бр за ви био је при вре ме ни учи-
тељ у Шен ђур цу. У чин ђа ко на ру ко по ло жио га је епи скоп те ми швар ски др 
Ге ор ги је (Ле тић) 25. де цем бра 1925, те је по ста вљен за ђа ко на и пи са ра при 
Епар хи ји у Те ми шва ру. На Цве ти 12. апри ла 1926. исто епи скоп Ге ор ги је 
(Ле тић) ру ко по ло жио га је у чин је ро мо на ха и по ста вио за по моћ ни ка па ро ху 
у Кла ри ји, 1929. за по моћ ни ка па ро ху у Арад цу, те по но во на ис тој ду жно сти 
у Кла ри ји. Го ди не 1930. сте као је др жа вљан ство Ју го сла ви је. За тим је био 
лич ни по моћ ник па ро ху у Мо до шу 1932. (исто вре ме но ве ро у чи тељ у Гра ђан-
ској шко ли), Кла ри ји 1936–1938, а 5. фе бру а ра 1937. при чи сљен је брат ству 
м. Ме си ћа. У пе ри о ду 1940–1944. оп слу жи вао је па ро хи ју у Пут ни ко ву, по-
вре ме но и у Де бе ља чи; по но во је 1952–1964. био на па ро хи ји у Кла ри ји (пре-
и ме но ва ној у ме ђу вре ме ну у Ра до је во). Умро је у Кла ри ји 14. ја ну а ра 1964; 
са хра њен је на се о ском гро бљу. Гроб му је са чу ван и обе ле жен.

По да ци са па ро хи ја; Пан те леј мон (До шен), Бе ле шке о брат ству и м. Без-
ди ну, ру ко пис • ГСПП VII 1926: 20, 130; ХI 1930: 247; ХIII 1932: 617; ДС II 1929, 
бр. 4: 327; Г Х 1930, бр. 8–9: 133 • Ше ма ти зам 1924: 330; Ко стић 1925: 45.



56

О зна ча ју Мо на шке шко ле у ма на сти ру Без ди ну

За да ци ко ји су оче ки ва ли по ла зни ке Мо на шке шко ле у ма на сти ру Без-
ди ну би ли су огром ни; би ло је то за њих, ми ни мал но обра зо ва не, са ми ни-
мал ном прак тич ном обу ком и без ика квог ис ку ства, те шко, мо жда пре те шко 
бре ме. Али при ли ке су би ле из у зет не и мо на си упра во ни су има ли кад да се 
пи та ју је су ли до ра сли свим по сло ви ма ко ји су на њих спа ли, не го су ор но 
при о ну ли по сво јим мо гућ но сти ма, но се ћи на пле ћи ма до бар део те ре та 
цр кве, и мно ги од њих ни су до че ка ли да их на па ро хи ја ма за ме ни об но вље-
ни мир ски све ште нич ки ка дар. И не са мо то, не го су има ли осе ћа ње жи во га 
ми си о на ре ња, па су на сва ки по зив над ле жних пре ла зи ли на ине па ро хи је и 
у ине ма на сти ре, у ру мун ском али и у срп ском де лу Ба на та, а и по да љим 
епар хи ја ма (Бра ни чев ској, Бу дим ској, Ша бач кој), где их је че ка ла не по зна ни ца 
с но вим за ду же њи ма и ис ку ше њи ма. И де ло ва ли су под усло ви ма ка да прав но 
ста ње Епар хи је те ми швар ске не бе ше сре ђе но ни са ста но ви шта цр кве ног, 
ни са ста но ви шта др жав но га пра ва, ка да су пла те при ма не не ре дов но а на де 
да ће до би ти не ка кву пен зи ју ни су по сто ја ле. 

У том му ко трп ном па стир ство ва њу они су, као и сви смрт ни, ра ди ли и 
гре ши ли, па да ли и уста ја ли; за њи ма је ипак оста ло оства ре ње: са чу ва ли су 
цр кве од за тва ра ња и би ли не за ме њи ви чи та ве три де це ни је. Је дан је ди ни 
од ре као се чи на и пре шао у гра ђан ску слу жбу. Пет на е сто ри ца су ра ди ла 
це ло га жи во та, а да ни су сте кла кро ва над гла вом: пе то ри ца су умр ла у ро-
ди тељ ским ку ћа ма, де се то ри ца по па ро хиј ским до мо ви ма. Са хра ње ни су 
обич но где су се при смр ти за те кли, исти на увек у ме сти ма где по сто ји срп-
ска цр ква, па ипак гро бо ви ни су сви ма са чу ва ни; чак ни они ма ко ји су са-
хра ње ни у Те ми шва ру. 

Оста ли су као уса мље на по ја ва груп ног мо на ше ња; по ку ша ји из на ред-
них го ди на да се по сту пак по но ви би ли су без у спе шни.

 Сем сво га прак тич ног зна ча ја за Епар хи ју те ми швар ску и за Срп ску 
пра во слав ну цр кву Мо на шка шко ла у ма на сти ру Без ди ну има ла је и из ве-
сно га ши рег од је ка у свом окру же њу. У том сми слу за ни мљи во је да се ма ја 
1923. ру мун ско Ми ни стар ство ве ро и спо ве сти обра ти ло ар хи је реј ском за ме-
ни ку ар хи ман дри ту Сте фа ну, зах те ва ју ћи по дат ке о уре ђе њу шко ле, ка ко би 
се без дин ско ис ку ство по по тре би при ме ни ло и по ру мун ским ма на сти ри ма.19 
Ни је по зна то шта је од го во ре но. Зна чај Без дин ске шко ле тре ба на слу ти ти у 
са мом ко нач ном ре зул та ту, за вид ном и за чуд ном, ка да се узму у об зир си ро-
ти ња и им про ви за ци ја у ко ји ма је ра ди ла.

19 Г III 1923, бр. 15: 122.
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Ко ри шће не скра ће ни це

Пе ри о ди ци
БВ Ба нат ски ве сник Срп ске пра во слав не цр кве, Вр шац 1941, 1981–.
БСПВТ Бил тен Срп ског пра во слав ног ви ка ри ја та у Те ми шва ру, Те ми-

швар 1972–1988.
Г Гла сник. Цр кве ни, школ ски и дру штве ни лист (под 

свим на зи ви ма), Те ми швар 1921–1946.
Гл Гла сник. Цр кве ни ча со пис Срп ске пра во слав не епар хи је те ми-

швар ске, Те ми швар 2000–. 
ГСПП Гла сник. Слу жбе ни лист Срп ске пра во слав не па три јар ши је, Бе о-

град 1920–.
ДС Ду хов на стра жа. Ча со пис за ду хов ну про све ту, мо на шки и цр кве ни 

жи вот, Сом бор 1928–1940.
Збор ник слу жбе них 
об ја ва

Збор ник слу жбе них об ја ва Епар хиј ске упра ве у Ве ли кој Ки кин ди, 
Ки кин да 1927–1931.

Збор ник слу жбе них 
об ја ва СПЕБ 

Збор ник слу жбе них об ја ва Срп ске пра во слав не епар хи је ба нат ске, 
Вр шац 1932–1935

СС Срп ски Си он, Срем ски Кар лов ци 1891–1907.
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Оста ле скра ће ни це
П па ро хи ја
Т(Г) Те ми швар (Град)
Т(Ф) Те ми швар (Фа бри ка)
У про то кол умр лих

ŞCO A LA MONAHALĂ DE LA MĂNĂSTIREA BEZ DIN  
ÎN ANUL 1922/23

Ste van Bu gar ski

Re zu mat

În ur ma trasării fi na le a gra niţelor sta te lor naţio na le pe te ri to riul fo stei Au stro-Un ga rii 
după Războiul Mon dial 1914–1918, pe ri me trul Epi sco pi ei Ti mişoa rei a fost di vi zat în trei 
sta te: în Re ga tul Sârbilor, Croaţilor şi Slo ve ni lor (36 de comunităţi), în Re ga tul României 
(40 de comunităţi şi 2 mănăstiri) şi în Un ga ria (5 comunităţi). Între timp, ca ur ma re a 
con diţii lor de pe vre mea războiului şi de după război, au avut loc mişcări ale po pu laţie i, 
mulţi învăţători şi preoţi părăsindu-ţi lo cul de ser vi ciu, ast fel încât în anul 1919 Epi sco pia 
Ti mişoa rei din România avea în to tal 21 preoţi de mir şi 20 ie ro mo na hi, iar în mai puţin 
de pa tru ani a rămas cu 12 preoţi de mir şi 16 ie ro mo na hi, ce ea ce însemna, în me die, două 
bi se ri ci la un slu ji tor. În jur de 15 ti ne ri au fost tri miţi la şco li, iar ca măsură urgentă s-a 
re curs la pregătirea rapidă a ie ro mo na hi lor. În luc ra re este prezentată Şco a la Monahală de 
la mănăstirea Bez din din anul 1922/1923. Se pu ne ac cent pe bi o gra fi i le ce lor 16 ti ne ri 
mo na hi ab sol venţi, ca re, în con diţii le diminuării numărului de preoţi de mir, au slu jit atât în 
mănăstiri cât şi în pa ro hii, lucrând de se o ri nu nu mai ca pa ro hi, ci şi ca învăţători în şco li le 
con fe si o na le lo ca le. Ei nu au fost te o lo gi cu eru diţie, însă în con diţii le da te şi-au asu mat 
sar ci ni pe ste pu te ri şi le-au pur tat conştin ci os, au păstrat bi se ri ci le şi viaţa parohială, 
ajungând să le pre dea ge ne raţie i noi de preoţi ab sol venţi ai şco li lor te o lo gi ce.
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THE MO NA STIC SCHOOL IN THE BEZ DIN MO NA STERY  
IN THE YEAR 1922/23

Ste van Bu gar ski

Sum mary

Af ter the Gre at War and the bor der esta blis hment of the na ti o nal sta tes on the ter-
ri tory of the for mer Au stria-Hun gary, the Di o ce se of Ti mişoa ra was spread over three 
co un tri es: in the King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes (36 com mu ni ti es), in the King-
dom of Ro ma nia (40 com mu ni ti es and 2 mo na ste ri es) and Hun gary (5 com mu ni ti es). In 
the me an ti me, as a re sult of war and post-war con di ti ons, nu me ro us te ac hers and pri ests 
left the ir wor kpla ces, so that in 1919 the Di o ce se of Ti mişoa ra in Ro ma nia had a to tal of 
21 pa rish pri ests and 20 hi e ro monks, and sub se qu ently, in less than fo ur years, the num-
bers di mi nis hed to 12 pa rish pri ests and 16 hi e ro monks, which me ant, in ave ra ge, two 
chur ches ser ved by a sin gle pri est. A num ber of young men we re sent to the o lo gi cal 
scho ols, whi le in the me an ti me the ur gent me a su re was to ra pidly ramp up the hi e ro-
monks. The pa per pre sents the Mo na stic School in the Bez din mo na stery in 1922/1923. 
The bi o grap hi es of the six te en young gra du a te monks are hig hlig hted, tho se that ser ved, 
in the con di ti ons of lack of pa rish pri ests, both in mo na ste ri es and pa ris hes, both as pri ests 
and te ac hers in the lo cal con fes si o nal scho ols. They we re not top the o lo gi ans, but they 
as su med very dif fi cult ro les in spe ci fic con di ti ons, ma na ged to pre ser ve the chur ches 
and pa rish li fe and han ded them over to the new ge ne ra tion of pri ests which gra du a ted 
the o lo gi cal scho ols in the me an ti me.
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СРП СКА ВЕ РО И СПО ВЕД НА ШКО ЛА  
У НАЋ ВА ЛИ 1919–1946.

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се пра ти ак тив ност Пра во слав не срп ске ве ро и спо вед не 
шко ле у Наћ ва ли (жу па ни ја Арад), по чев од 1919. го ди не, ка да је део Ба на та на кон 
раз гра ни че ња при пао Ру му ни ји, па све до 1946. го ди не, ка да је шко ла по др жа вље-
на. 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 су 
при ка за ни ге о по ли тич ки кон текст де ло ва ња шко ле и њен прав ни ста тус (при ват на, 
ма њин ска, ве ро и спо вед на шко ла), 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 по те шко ће ка дров ске при ро де то ком раз ма тра них 
го ди на; има по да та ка и о школ ској имо ви ни, ван школ ским ак тив но сти ма, 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 у Ру му ни ји, Епар хи ја те ми швар ска, Наћ ва ла, 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), да нас у Арад ској жу па ни ји 
у Ру му ни ји, јед но је од на се ља са тра ди ци о нал но срп ским ста нов ни штвом 
ко ја су по за вр шет ку Ве ли ког ра та, на кон раз гра ни че ња и на кнад ног ис пра-
вља ња гра ни ца, при па ла Кра ље ви ни 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, уста но-
ви ли смо да смо, у од но су на до са да по зна те и об ја вље не чи ње ни це, до шли 
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 Кра ље ви ни 

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 во ла, Наћ фа ла, 
Наћ фо ла; та ко ђе и Нађ фа ла, Нађ фо ла.

2 Д. Ј. По по вић, Ср би у Вој во ди ни I (Дру го из да ње), Но ви Сад 1990, 111.
3 V. Ţîrcovnicu, Is to ria învăţământului din Ba nat pînă în anul 1800, Bu cu reşti  1978, 70.
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Ру му ни ји.4 По да ци по ти чу из Ар хи ва Пра во слав не срп ске епа р хи је те ми-
швар ске, фонд Срп ске пра во слав не ве ро и спо вед не шко ле (у на став ку тек-
ста: АП СЕТ, Фонд СПВШ), и 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).

За по тре бе ово га ра да, сма тра ће мо као до њу гра ни цу по че так школ ске 
1919/20. го ди не, ка да су се две тре ћи не те ри то ри је исто риј ског Ба на та већ 
на ла зи ле у окви ру Ру му ни је. Гор њом гра ни цом мо же мо сма тра ти за вр ше так 
школ ске 1945/46. го ди не, по што је ве ћи на срп ских ве ро и спо вед них шко ла у 
Ру му ни ји (укљу чу ју ћи и наћ вал ску) сре ди ном те школ ске го ди не по др жа-
вље на.5

Пре пли та њем ста рих и но вих по да та ка омо гу ће но је лак ше пра ће ње 
ра да наћ вал ске срп ске шко ле, а ње на је суд би на слич на ве ћи ни срп ских ве ро-
и спо вед них шко ла у се вер ном Ба на ту.

 
Ге о по ли тич ки кон текст и прав ни ста тус. Ула ском ру мун ске вој ске 

у Те ми швар 3. ав гу ста 1919. ру мун ске вла сти су de fac to и de ju re пре у зе ле 
ад ми ни стра ци ју де ла Ба на та ко ји је Па ри ском ми ров ном кон фе рен ци јом 
при пао Ру му ни ји. 

По сле по вла че ња вој ске Кра ље ви не Ср би је из Те ми шва ра и де ла Ба на та, 
зна тан број Ср ба ин те лек ту а ла ца је на пу стио на се ља ко ја су пот па ла под ру-
мун ску ад ми ни стра ци ју и пре шао у Кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. 
Ти ме је број учи те ља и па ро хиј ских све ште ни ка осет но ума њен, а срп ске 
цр кве и ве ро и спо вед не шко ле у Ру му ни ји до спе ле су у не за ви дан по ло жај.

Са ста но ви шта др жав ног пра ва, пра во слав не срп ске ве ро и спо вед не 
шко ле у Ру му ни ји оста ле су, све до сво га га ше ња, од но сно по др жа вље ња, у 
вла сни штву Срп ске пра во слав не цр кве, тач ни је ме сних цр кве но-школ ских 
оп шти на, и има ле су ста тус при ват них, од но сно ма њин ских шко ла. Са ста-
но ви шта цр кве ног пра ва, те шко ле су и на кон раз гра ни че ња оста ле под над-
зо ром Епар хиј ске упра ве те ми швар ске, од но сно под вр хов ном упра вом Ми-
тро по лиј ског на род ног школ ског са ве та у Срем ским Кар лов ци ма, а би ле су 
ор га ни зо ва не сход но Уред би за срп ске на род не шко ле из 1872. го ди не.6 Све 
у све му, шко ле су би ле под двој ном упра вом, и сва ка упра ва је има ла сво је 
над ле жно сти.7

При Епар хиј ској упра ви ор ган ко ји се ба вио школ ском про бле ма ти ком 
био је Епар хиј ски школ ски од бор (у на став ку тек ста: ЕШО), са ста вљен од 
струч ња ка-про све та ра (све ште них и мир ских ли ца), на чи јем је че лу ста јао 
епар хиј ски ар хи је реј, или ње гов за ме ник. Упр кос по те шко ћа ма пре све га 
ка дров ске али и ма те ри јал не при ро де, то ком вре ме на ЕШО је не пре кид но 
во дио бри гу о што нор мал ни јем функ ци о ни са њу школ ског про це са у свим 
ме сти ма. 

4 Уз по дат ке об ја вље не у епар хиј ском пе ри о ди ку Гла сник, ко ји је из ла зио 1921–1946, нај-
број ни ји и нај пот пу ни ји по да ци о школ ству у Ру му ни ји ХХ ве ка са же ти су у књи зи: Д. Са бљић, 
Срп ско школ ство у Ру му ни ји 1919–1989, Те ми швар 1996.

5 Д. Са бљић, нав. де ло, 43.
6 Гла сник I, бр. 1/1.12.1921, 7.
7 С. Ко стић, Срп ска цр ква и шко ла у Ру му ни ји 1930. го ди не, Те ми швар 1931.
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При па ро хиј ској упра ви де ло ва ли су ме сни цр кве но-школ ски од бо ри. 
Њи ма је пре по чет ка сва ке школ ске го ди не на ла га но да: „школ ске дво ра не 
окре че, опе ру и очи сте, школ ске згра де окре че и очи сте, школ ска дво ри шта 
сре де и спре ме за игру де чи ју, школ ске кло зе те очи сте и у ред до ве ду, учи-
тељ ске ста но ве очи сте, окре че и опе ру, школ ска учи ла по треб на за ре дов ну 
на ста ву за вре ме на на ба ве, школ ски огрев и лич ни огрев за шко ле и учи те-
ља за вре ме на оси гу ра ју и до не су.“ 8

Је дан од про бле ма са ко јим су се су о ча ва ле ме сне али и епар хиј ске 
школ ске вла сти био је ма њи број упи са не де це у од но су на број тзв. „шко-
ло о ба ве зне“ де це (број ча ни по да ци су да ти на кра ју ово га ра да). Би ла је то 
уо би ча је на по ја ва у свим ру рал ним сре ди на ма, где су ро ди те љи за др жа ва ли 
де цу код ку ће ра ди чу ва ња мар ве или ра до ва у до ма ћин ству и на њи ви. И у 
овом сми слу епар хиј ске вла сти су го ди шње сла ле упо зо ре ња и упут ства 
цр кве ним оп шти на ма „уз ди сци пли нар ну од го вор ност пред сед ни ка школ ског 
од бо ра и учи те ља да на сто ји да се сва [...] школ ска де ца спо соб на за основ ну 
шко лу [...] без у слов но ушко лу ју у срп ској ве ро и спо вед ној основ ној шко ли и 
да се упи си истих за вре ме на при ја ве др жав ном школ ском над зор ни штву, 
да их не би ушко ло ва ли у м[есну]. др жав ну шко лу.“9

Је дан од нај ве ћих иза зо ва срп ског школ ства у Ру му ни ји из ме ђу два 
ра та пред ста вљао је, ипак, не до ста так (шко ло ва них) учи тељ ских ка др о ва. 
То је учи ни ло да се у мно гим ме сти ма по ста вља ју при вре ме ни учи те љи, че-
сто са нео д го ва ра ју ћом спре мом,10 а кат кад и са не про фе си о нал ним при сту-
пом по слу. Епар хиј ска власт је про пи си ва ла од ред бе у том сми слу, али оне 
су са мо де ли мич но ис по што ва не.

Учи те љи су би ли ду жни да сво ја ме ста за у зму 1. сеп тем бра, а да школ-
ски ин вен тар за пи снич ки при ме до 5. сеп тем бра. Уко ли ко то не би учи ни ли, 
сма тра ло се „да ме ста уоп ште за у зе ти не ће, те ће се ме ста од мах дру гим ли-
цем по пу ни ти“.11

На де лу, то је те кло мно го те же и ни ма ло глат ко, а де ша ва ло се да по 
ме сти ма шко ле бу ду за тво ре не – јер су их учи те љи на пу сти ли – и по не ко-
ли ко не де ља, све док но ви учи тељ не би био име но ван, од но сно док фак тич-
ки не би пре у зео рад но ме сто. И у Наћ ва ли је у по ме ну том пе ри о ду за бе ле-
же но ви ше та квих слу ча је ва.

Сход но по сто је ћим од ред ба ма Ми ни ста р ства на ста ве Кра ље ви не Ру му-
ни је (150.810/22.12.1926. и 49.547/11.5.1927), у на се љи ма где су (као ма њи на) са ми 
из др жа ва ли сво ју пра во слав ну ве ро и спо вед ну шко лу, Ср би ни су би ли оба ве-
зни да пла ћа ју при рез за по ди за ње, од но сно из др жа ва ње др жав них шко ла.12

8 Гла сник VI II, бр. 7 / 15.8.1928, 103, Ре ше ње ЕШО бр. Ш 840/13.8.1928. Слич но у Гла сник 
ХV, бр. 8 / ав густ 1936, 119, Ре ше ње ЕШО бр. Ш 1242/1936.

9 Исто, стр. 102, Ре ше ње ЕШО бр. Ш 841/13.8.1928. Слич но у: Гла сник ХIХ, бр. 4–6 / 15.8.1940, 
52, Ре ше ње ЕШО бр. Ш 745/15.6.1940.

10 Ста ње је по бољ ша но кра јем два де се тих и то ком три де се тих го ди на, као ре зул тат шко-
ло ва ња пи то ма ца из Ру му ни је на учи тељ ским шко ла ма у Кра ље ви ни СХС (ка сни је Ју го сла ви ји), 
од но сно на те ча је ви ма за оспо со бља ва ње учи те ља у Те ми шва ру, али и до но ше њем Школ ске 
кон вен ци је из ме ђу Ру му ни је и Ју го сла ви је, по ко јој је зна тан број срп ских учи те ља из су сед не 
Кра ље ви не до био пра во слу жбо ва ња у Ру му ни ји (Д. Са бљић, нав. де ло).

11 Гла сник Х, бр. 8–9 / ав густ –сеп тем бар 1930, 116, Ре ше ње ЕШО бр. Ш 1020/706/18.8.1930.
12 С. Ко стић, При нос за по ди за ње др жав них шко ла, Гла сник VII, бр. 4 / 15.6.1927, 28.
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Ин те ре сан тан је по да так о дво је зич ним нат пи си ма на срп ским шко ла ма. 
Ре ше њем бр. 97122/1939, Ми ни стар ство про све те у Бу ку ре шту је, сход но 
чла ну 24 За ко на о ве ро и спо вед ним шко ла ма, до зво ли ло да се у свим при ват-
ним шко ла ма мо же ис та ћи, по ред др жав ног, и нат пис на је зи ку на ко јем се 
од ви ја на ста ва у до тич ној шко ли. ЕШО је из дао под руч ним цр кве ним оп шти-
на ма на ре ђе ње (бр. Ш 1339/23.11.1939) да на свим шко ла ма ис так ну нат пис 
на оба је зи ка, уз тех нич ке по је ди но сти: „Ра ди јед но о бра зно сти по зи ва ју се 
цр кве не оп шти не да на вид ном ме сту по ред ула за или над са мим вра ти ма 
ис так ну при стој но са круп ним цр ним сло ви ма на бе лом по љу ис пи са не нат-
пи се са сле де ћим тек стом го ре ‘Şco a la primară con fes. ort. Sârbă’ до ле ‘Срп ска 
пра во слав на ве ро и спо вед на основ на шко ла’. Нат пис тре ба да је на овал ној 
ли ме ној та бли, са преч ни ци ма 100 х 75 [цм], та ко да у сре ди ни бу де име оп-
шти не ру мун ски и срп ски, без гр ба.“13

Но во на ста ле при ли ке на кон Дру гог свет ског ра та у Ру му ни ји ни су би ле 
на кло ње не срп ским ве ро и спо вед ним шко ла ма. Епар хиј ска упра ва не са мо 
да је би ла не по жељ на у школ ству код по сле рат них др жав них струк ту ра, већ 
се на ла зи ла „на стал ном уда ру та ко зва не на пред не стру је срп ског жи вља, а у 
не мо гућ но сти да при ми ефи ка сну по др шку и по моћ Срп ске па три јар ши је“.14 

У про ле ће 1945. го ди не, Епа р хиј ска упра ва је, по до зво ли Срп ске па три-
јар ши је, упу ти ла под руч ним цр кве ним оп шти на ма до пис (бр. Ш 259/103/4.5. 
1945) са зах те вом да се из ја сне да ли же ле и да ли мо гу и на да ље за др жа ти и 
из др жа ва ти сво је ве ро и спо вед не шко ле, или тра же њи хо ву пре да ју др жав ним 
школ ским ор га ни ма.

У Наћ ва ли ово се пи та ње раз ма тра ло на сед ни ци ме сног Цр кве но-школ-
ског од бо ра одр жа ној 3. ју на 1945, али се кон ста то ва ло да по сто је ћи (у су шти-
ни при вре ме ни) од бор не мо же сам до не ти аде кват но ре ше ње, те се тра жи ло 
да се у том сми слу са зо ве ве ћи број љу ди. За кљу чак са зва ног и до бро по се-
ће ног ску па био је да срп ска шко ла у Наћ ва ли „и на да ље оста не за то крат ко 
вре ме, тј. док се при ли ке у све ту ко нач но не сре де, она ко ка ко је би ла, тј. ве-
ро и спо вед на“. До дат но је на гла ше но да се на род „јед но гла сно оба ве зу је сво ју 
шко лу одр жа ва ти по др жав ним за ко ни ма, ка ко до сад, та ко и од сад. Ујед но 
се на род оба ве зу је и сво је учи те ље нај у ред ни је ис пла ћи ва ти по за кон ским 
про пи си ма“.15 

Упр кос том за кључ ку, наћ вал ска шко ла је, као и ве ћи на оста лих, убр зо 
пре да та др жа ви. Ма да је по др жа вље ње шко ла про пи са но ре ше њем Ми ни-
стар ства на ста ве од 1. апри ла 1946, оно се су штин ски по че ло при ме њи ва ти 
на кон за вр шет ка школ ске го ди не.16 Сто га, за по тре бе ово га ра да, по и сто ве-
ти ће мо крај школ ске 1945/46. го ди не са пре стан ком ско ро дво ве ков ног де-
ло ва ња Пра во слав не срп ске ве ро и спо вед не шко ле у Наћ ва ли. 

Наћ вал ска шко ла као др жав на, на кон школ ске ре фор ме 1948, до би ла је 
ста тус че тво ро го ди шње др жав не шко ле са са мо стал ном упра вом; при ли ком 
об је ди ња ва ња шко ла у Ру му ни ји (1959–1962) при по је на је као срп ска сек ци ја 

13 Гла сник XVI II, бр. 11–12 / но вем бар –де цем бар 1939, 135.
14 Д. Са бљић, нав. де ло, 43.
15 АП СЦОН, Фонд за пи сни ци (у на став ку: ФЗ), 1939–2012, бр. 1 / 3.6.1945, 209–210.
16 Са же то пре ма: Д. Са бљић, нав. де ло.
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ру мун ској шко ли у су сед ном Се ку си ћу (Se cu si giu), и у том свој ству ра ди ла 
је све до 1989. го ди не, ка да је уки ну та. 

Школ ски од се ци и оде ље ња. На кон Свет ског ра та, Срп ска ве ро и спо-
вед на шко ла у Наћ ва ли на ста ви ла је да ра ди пре ма пред рат ном уре ђе њу. На 
осно ву на ђе них школ ских ста ти сти ка про из ла зи да је наћ вал ска шко ла по-
чет ком ХХ ве ка има ла пет раз ре да.17 При шко ли је и пре ра та по сто ја ло јед но 
или два оде ље ња, сход но бро ју уче ни ка и рас по ло жи вих учи тељ ских сна га.

Пр вих го ди на на кон Ве ли ко га ра та, у Наћ ва ли је ра дио са мо је дан учи-
тељ са свим раз ре ди ма, углав ном са пет (из у зе так чи не школ ске 1921/22. и 
1924/25, ка да је шко ла има ла че ти ри раз ре да). Ка сни је, ка да су при шко ли 
ра ди ле по две учи тељ ске сна ге, оде ље ња су по де ље на (I–II р. и III–V р.). У 
раз ма тра ном пе ри о ду за бе ле жен је са мо је дан слу чај ка да је учи тељ ра дио 
са свом му шком, а учи те љи ца са свом жен ском де цом, сход но не ка да шњој 
пред рат ној прак си.

Већ сре ди ном два де се тих го ди на, тач ни је по чев са школ ском 1925/26. 
го ди ном, број раз ре да је по рас тао на шест (та да су оде ље ња по де ље на на 
I–II р. и II I –VI р.), а по чев са 1932/33. основ на шко ла има ла је се дам раз ре да 
(из у зе так у овом сми слу чи ни школ ска 1936/37, ка да је би ло шест раз ре да). 
Шко лу су би ла ду жна по ха ђа ти де ца из ме ђу се дам и че тр на ест го ди на.18

Уз основ ну шко лу ра ди ла је и та ко зва на „поф тор на“ (по нов на) шко ла, 
ко ју је по ха ђа ла омла ди на уз ра ста из ме ђу 14 и 18 го ди на. Поф тор на шко ла 
има ла је углав ном три раз ре да, а ра ди ла је че тврт ком по под не и не де љом 
пре бо го слу же ња. По нов не шко ле су ра ди ле вр ло не у ред но, иа ко су (бар на 
па пи ру) об у хва та ле зна ча јан број уче ни ка. При ме ра ра ди, из са чу ва них за-
пи сни ка, о по нов ној шко ли са зна је мо да је школ ске 1921/22. има ла „до во љан 
број де цe“, те је Школ ски од бор уста но вио да не ма по тре бе при ја вљи ва ти 
ста ње по ли тич кој оп шти ни (ра ди евен ту ал не опо ме не ро ди те ља).19 По да ци 
о по ха ђа њу поф тор не шко ле у Наћ ва ли по сто је све до школ ске 1925/26. Сви 
су из гле ди да се на кон то га по нов на на ста ва ни је ви ше ни одр жа ва ла, као 
што је то би ло и у ве ћи ни окол них ме ста.20 Из у зе так с тим у ве зи је сте школ-
ска 1930/31, ка да је омла ди на по ха ђа ла поф тор ну шко лу. Ипак, упра во због 
не у ред ног по ха ђа ња поф тор не шко ле, али и због мањ ка учи тељ ских сна га, 
ЕШО је до нео од лу ку да по чев ши са школ ском 1930/31. го ди ном „др жа ње на-
ста ве од ре ђу је ме сни школ ски од бор, уко ли ко број шко ло об ве зни ка од го ва ра“. 
Ме сни од бор би под нео спи сак уче ни ка, а ЕШО би по себ ним до пи сом од ре-
дио хо но рар учи те љу.21

17 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, 
по школ ским го ди на ма (1898–1910), б. б.: Из ве штај о по ха ђа њу шко ле 1909/10. го ди не у цр кве но- 
-школ ској оп ћи ни у Наћ фа ли, 15.11.1909.

18 Ser vi ciul Ju deţea n Ti miş al Ar hi ve lor Naţio na le [Тамиш ка жу па ниј ска слу жба На ци о нал ног 
архива] – у на став ку: ТЖСНА), Fon dul Vi ca ri a tul Or to dox Sârb Ti mişoa ra [Фонд Срп ског пра во-
слав ног ви ка ри ја та у Те ми шва ру 1900–1948] – у на став ку СПВТ), фа сци кла 34-1934, Ре ше ње ЕШО 
бр. Ш 14/2.4.1934.

19 АП СЦОН, ФЗ, 1915–1921, стр. 191, За пи сник бр. 17/11.12.1921.
20 Д. Са бљић, нав. де ло, 31.
21 Гла сник Х, бр. 8–9 / ав густ –сеп тем бар 1930, 118.
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Школ ска упра ва и осо бље. На ло кал ном пла ну, о ра ду шко ле од лу чи-
ва ла је Цр кве на скуп шти на, од но сно њен из вр шни ор ган, Цр кве но-школ ски 
од бор. 

То ком раз ма тра ног пе ри о да, ду жност пред сед ни ка ових те ла оба вља ли 
су: Ђо ка Пет ков (1919–1920), Јеф та По пов (1920, 1921–1925), Љу ба Пет ков 
(1926–1931) и Јо ван Во шти нар (1936–1944). У при вре ме ном свој ству до из-
бо ра, од но сно ва ли да ци је но ве Скуп шти не, епар хиј ске вла сти име но ва ле су 
Управ ни од бор, чи ји су пред сед ни ци би ли: Ду шан Ср бо ван (1920), Љу ба Пет-
ков (1925–1926), Јо ван Во шти нар (1931–1936) и Иван Ста мо ран (1945–1946).22

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 упра ви те ља (ста ра те ља). На кон 
Свет ско га ра та школ ски упра ви те љи би ли су: Ра во си ја Ста мо ран (1919–
1920) и То ша Ани чић (1920–1925).

По сле до но ше ња Школ ског за ко на за ма њи не 1925. го ди не, ЕШО је про-
пи сао да „са мо струч на ли ца мо гу вр ши ти ду жно сти школ ског упра ви те ља“, 
те да се школ ски упра ви те љи по ста вља ју из ре до ва учи те ља. Над ле жно сти 
школ ског упра ви те ља по дроб но су утвр ђе не.23 Упра ви те љи шко ле би ли су 
на да ље: је реј Ко ста Ми ја тов (1926–1937), учи те љи Да рин ка Ве се ли но вић 
(1937–1938)24 и Иван Ста мо ран (1938–1946).

При шко ли је ра дио 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 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. У пе ри о ду 1919–1946, школ ски по слу жи те љи 
би ли су, ме ђу оста ли ма: Ива[н] Ста мо ран (1920–1923), Пе ра Тр ла јић (1923), 
Ва са Ко ле зин (1923–1925), Ла за Пет ков (1926–1927), Вла да Јан ков (1928–1931) 
и Да вид Бар зин (1931–1946).

Пре ла ском шко ле под др жав ну ад ми ни стра ци ју ме сни од бор је уки нуо 
ме сто по слу жи те ља, „из раз ло га што је по слу жи тељ по ста вљен за вре ме ве-
ро и спо вед них шко ла, а [...] да су шко ле пре ста ле би ти ве ро и спо вед не и не ће 
да пла ћу по слу жи те ља“. Ње го ва ме сеч на пла та је та да из но си ла 25.000 ле ја 
и 100 кг пше ни це.25

На став ни ка дар. Из са чу ва них за пи сни ка Цр кве но-школ ске оп шти не 
у Наћ ва ли, са зна је мо да је мар та 1919. на ван ред ној скуп шти ни јед но гла сно 
усво је но „да се јед на шко ла за тво ри због си ро ма штва, с об зи ром што не ма 
до вољ но ђа ка“.26 У то вре ме, ме сни учи те љи би ли су су пру жни ци Вла ди мир 
и Ка ти ца Ми ло ва нов (рођ. Лун гу лов). Не ко ли ко ме се ци ка сни је, у је ку по ме-
ну тих до га ђа ја, до го ди ло се да су се „г. учи тељ и учи те љи ца исе ли ли и на пу-
сти ли ме сто без ичи јег зна ња“.27

22 Са же то пре ма за пи сни ци ма ЦО у Наћ ва ли 1919–1946.
23 Гла сник VI, бр. 17 / 01.09.1926, 129–130: Ре ше ње ЕШО, Ш 586 / през. 1926; ка сни је по твр-

ђе но Ре ше њи ма ЕШО бр. Ш 1983/16.12.1935 (Гла сник ХV, бр. 1 / ја ну ар 1936, 11–13) и Ш 1744/1937 
(Гла сник ХVI, бр. 11–12 / де цем бар 1937, 11–13).

24 Гла сник ХVI, бр. 8–9 / ав густ –сеп тем бар 1937, 8 (114).
25 АП СЦОН, ФЗ, 1939–2012, стр. 234, За пи сник бр. 44/18.8.1946.
26 АП СЦОН, ФЗ, 1915–1921, стр. 66, За пи сник бр. 21/10.3.1919.
27 Исто, стр. 77–78, За пи сник бр. 47–49/7.7.1919.



У усло ви ма ко ји су на ста ли по од ла ску учи те ља, по но во је ре ше но да 
се због но во на ста ле си ту а ци је јед на шко ла „уки не“, а да се на упра жње но 
учи тељ ско ме сто рас пи ше сте чај, сле де ће са др жи не:

Сте чај
на упра жње но учи тељ ско ме сто у Срп. прав. ве ро и спо вед ној основ ној шко ли у Те-
меш Наћ во ли, отва ра се сте чај са овим бе ри ви ма:

1) основ на пла та од го ди шњих 1200 К[руна].
2) про пи са ни квен кви на ли ма
3) пи са ћи при бор 50
4) у име на кна де за ба шту 20
5) стан у на ра ви.

Ду жно сти су про пи са не шк. уред бом и на ред ба ма шк. ви ших вла сти. Про пи са но 
ин стру и са не мол бе ни це ва ља упу ти ти на Срп. прав. цркв. оп ћи ну у Те меш Наћ во ли, 
а под не ти пот пи са ном пред сед ни штву и ш. од бо ру. Рок сте ча ју је шест не де ља од 
пр вог увр шет ка у зва нич ном ли сту [...].

Ово ре ше ње са ван ред не сед ни це Цр кве но-школ ског од бо ра по но вље но 
је и на ре дов ној оп штин ској сед ни ци.28 У ова квим је окол но сти ма у Наћ ва ли 
до че кан по че так школ ске 1919/20. го ди не. 

На упра жње но учи тељ ско ме сто епар хиј ске вла сти нај пре су име но ва ле 
Ива на Ста но је ва, без ре дов не учи тељ ске спре ме. „По што је ме сто упра жње-
но и до тич на осо ба ни је до шла ко ја је име но ва на, а шко ла мо ра по че ти“,29 
шко лу је у при вре ме ном свој ству пре у зео оспо со бље ни учи тељ Ки ри ло 
(Ћи ра) Ср бо ван, ап сол вент Др жав не пре па ран ди је у Оси је ку, а ро дом Наћ-
ва лац. По што епар хиј ска власт ни је уки ну ла дру гу шко лу у Наћ ва ли (ма да 
је Ср бо ван сво ју ду жност оба вљао, на рав но, у јед ној), уз пр во бит ну пла ту 
од 3.000 кру на го ди шње, до де ље но му је до дат них 1.000.30 

У кон тек сту оп ште не ста бил но сти Ћи ра Ср бо ван је и сле де ћих школ-
ских го ди на на ста вио да ра ди у при вре ме ном свој ству. Да би учи те љи ма 
ко ли ко-то ли ко обез бе ди ла до пун ски при ход, Кон зи сто ри ја Епар хи је те ми-
швар ске из да ла је под руч ним цр кве ним оп шти на ма на ред бу да се ме сним 
учи те љи ма пла ти оба вља ње по јач ке ду жно сти. У Наћ ва ли је то учи ње но 
сход но пред рат ној прак си – учи те љу је усту пље на на ко ри ште ње школ ска 
ли ва да по вр ши не 31/3 лан ца.31 На кнад но је ре ше но да се до тич на ли ва да (у 
по те су на зва ном Кра ко ви) про да, а да се од до би је ног нов ца учи те љу ис пла-
ћу је ме сеч на на док на да.32

Због на ста ле ин фла ци је, сход но на ред ба ма Кон зи сто ри је, учи тељ ска 
пла та је по ве ћа на у ле то 1920. на 450 кру на ме сеч но.33 Сле де ће го ди не пла та 
је из но си ла 3.600 ле ја.34

28 Исто, стр. 82. и 84–85, За пи сник бр. 63/10.8.1919. и 65/17.8.1919.
29 Исто, стр. 91, За пи сник бр. 20/5.10.1919.
30 Исто, стр. 93, За пи сник бр. 89/28.12.1919.
31 По се ћа њу ста ри јих ме шта на, учи тељ је увек „др жао“ ле ву пев ни цу. Наћ ва ла ни је у то 

вре ме оску де ва ла у пој ци ма. Од лу ка Кон зи сто ри је ци ља ла је да ма те ри јал но по мог не учи те љи ма.
32 АП СЦОН, ФЗ, 1915–1921, стр. 112, За пи сник бр. 22/1921.
33 Исто, стр. 166, За пи сник бр. 132/1920. При ли ком кон вер зи је ау стро у гар ске кру не, зва-

нич но је ко ри шћен па ри тет 2:1 (2 кру не – 1 леј), без ика кве ин дек са ци је у од но су на ин фла ци ју.
34 Исто, стр. 119, За пи сник бр. 61/23.11.1921.
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 По што епар хиј ске вла сти ни су ува жи ле пр во бит ну од лу ку о за тва-
ра њу дру ге (жен ске) шко ле, ме сни од бор је и 1920. го ди не, мо рао да за по сли 
учи те љи цу, по на ва ља ју ћи про шло го ди шњи сте чај.35 На упра жње но ме сто 
ни је кон ку ри сао ни ко. Сте чај ни је ви ше по на вљан, а пра зна школ ска згра да је 
у не ко ли ко ма хо ва по пра вља на, све док ни је ре ак ти ви ра на школ ске 1923/24. 
го ди не.

 Од нос учи те ља Ср бо ва на и ме сних цр кве но-школ ских вла сти ни је 
био гла дак, упр кос то ме што је он био ме шта нин. За бе ле же но је у ви ше ма-
хо ва да су се ме шта ни жа ли ли због ње го во га не ре дов ног од ла ска у цр кву и 
због аљ ка во сти у вр ше њу ду жно сти, па су чак пре ти ли ту жбом Кон зи сто ри-
ји,36 док је он – опет у ви ше ма хо ва – мо лио за опро штај због сво је не мар но-
сти, или пре тио да ће на пу сти ти слу жбу и оти ћи у дру го ме сто.37 Су коб се 
про ду бљи вао, а то ком 1922. и 1923. од бор је ви ше пу та био ре шен да Кон зи-
сто ри ји по ша ље ту жбу у ко јој се учи тељ те ре ти за не мар ност у ра ду, пре те-
ра ну по пу стљи вост с јед не и пре те ра ну стро гост с дру ге стра не у вас пи та-
ва њу де це, фи зич ко ка жња ва ње и нео д ла же ње на бо го слу же ња.38 Да Ћи ра 
Ср бо ван ипак ни је био про фе си о нал но не спо со бан све до чи не са мо чи ње ни-
ца да су по во дом за вр шног ис пи та 25. ју на 1923. чла но ви Школ ског од бо ра 
би ли са свим за до вољ ни ре зул та ти ма ње го во га ра да,39 не го и осни ва ње Пе вач-
ког дру штва „Не вен“ (1920), као и пе дант но во ђе ње школ ске до ку мен та ци је.

Школ ске 1923/24. го ди не за при вре ме ног учи те ља у дру гој шко ли име-
но ван је мла ди мо нах Вик тор (По по вић), ко ји ће се у Наћ ва ли за др жа ти 
све га не ко ли ко ме се ци. Ту жбе на ра чун учи те ља Ср бо ва на по ста ја ле су све 
озбиљ ни је; оп ту жи ван је због са мо во ље, др ског др жа ња пре ма ме сним школ-
ским вла сти ма, на сил ног по на ша ња пре ма де ци, као и оме та ња ра да учи те ља 
из су сед ног оде ље ња. До дат но, ме сни Цр кве но-школ ски од бор је не га тив но 
ре а го вао јер је та да шњи школ ски ре фе рент Ва са Вр ти пра шки из бе га вао да 
се су сре ће са чла но ви ма од бо ра и на сто ја вао је, да се због на ста ло га ста ња, 
„већ јед ном спа се и шко ла и де ца ко нач не про па сти и сра ма“.40

 Епа р хиј ске вла сти су ре а го ва ле, те је кра јем 1923. го ди не Вик тор 
(По по вић) вра ћен у ма на стир Без дин, а по чев од 1. ја ну а ра 1924. ње го во ме-
сто за у зе ла је нео спо со бље на учи те љи ца Рок сан да Пе тр ов(ић ),41 са ко јом ће 
се Ки рил Ср бо ван ка сни је вен ча ти. 

По што је 1923/24. го ди не у Наћ ва ли би ло два учи те ља, Ср бо ван је ра-
дио са уче ни ци ма од III до V раз ре да, а Вик тор (По по вић) са уче ни ци ма од 
I до II. По до ла ску Рок сан де Пе тр ов, ме сни од бор је од лу чио да она пре у зме 
сву жен ску де цу, а Ћи ра Ср бо ван да ра ди са му шком.42

35 Исто, стр. 113, За пи сник бр. 139/4.7.1920.
36 АП СЦОН, ФЗ, 1922–1924, стр. 1, За пи сник бр. 1/15.1.1922.
37 АП СЦОН, ФЗ, 1915–1921, стр. 119, За пи сник бр. 154/2.8.1920.
38 АП СЦОН, ФЗ, 1922–1924, стр. 13, За пи сник бр. 15/4.2.1922.
39 Исто, стр. 78, За пи сник бр. 49/25.6.1923.
40 Учи тељ Вик тор (По по вић) је убр зо на кон сту па ња на ду жност тра жио хи тан пре ме штај 

„ра ди лич но га ми ра“ (АП СЦОН, ФЗ, 1922–1924, 89, За пи сник бр. 12/14.10.1923).
41 Гла сник IV, бр. 2 / 10.1.1924, 14.
42 АП СЦОН, ФЗ, 1922–1924, 104, За пи сник бр. 21/10.1.1924.
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Ср бо ван је же лео да на ста ви слу жбо ва ње у Наћ ва ли, те је ЕШО-у слао 
мол бе у том сми слу 1924. и 1925. Ме ђу тим, до био је пре ме штај у Са ра во лу,43 
а за наћ вал ску шко лу име но ван је, у при вре ме ном свој ству, учи тељ-кур зи-
ста44 Ми лан Ба кић, ко ји се у Наћ ва ли за др жао са мо јед ну школ ску го ди ну. 
Упр кос свом ви ше де це ниј ском ста жу, Ба кић ни је ус пео да на ђе за јед нич ки 
је зик са ме сним цр кве но-школ ским вла сти ма, те се су ко био са та да шњим 
пред сед ни ком Јеф том По по вим и са ад ми ни стра то ром па ро хи је је ро мо на хом 
Вик то ром (Љу би чи ћем), упу тив ши про тив њих ви ше при ја ва Епар хиј ској 
упра ви.45

По до ла ску на па ро хи ју је ре ја Кон стан ти на (Ко сте) Ми ја то вог ма ја 1925. 
си ту а ци ја у наћ вал ској Цр кве но-школ ској оп шти ни се на ду же вре ме ста-
би ли зо ва ла. Има ју ћи со лид ну учи тељ ску спре му као ап сол вент пре па ран-
ди је, као и два де се то го ди шње прак тич но ис ку ство у школ ском ра ду, он је у 
Наћ ва ли ужи вао углед и по што ва ње ме шта на и као све ште ник, и као учи-
тељ. На па ро хи ји је остао све док ни је уми ро вљен 1949. го ди не, ра де ћи као 
учи тељ у ви ше ма хо ва, са од лич ним успе хом. 

Ко ста Ми ја тов је по ста вљен за учи те ља од мах школ ске 1925/26, а за тим, 
услед не сту па ња на ду жност име но ва не нео спо со бље не учи те љи це Ру жи це 
Ву ле тић, и сле де ће, 1926/27. го ди не. По што је ра дио са свом де цом, при па ла 
му је пла та од 22.080 ле ја.46

Ма да су епар хиј ске вла сти те жи ле да, по мо гућ но сти, рас те ре те све-
ште ни ке учи тељ ских ду жно сти, че сто је то би ва ло те шко из во дљи во. Та ко 
је би ло школ ске 1927/28. у Наћ ва ли, ка да је нај пре име но ва на (у при вре ме-
ном свој ству) нео спо со бље на учи те љи ца Мар ги та Ба чић, ко ја ни је за у зе ла 
сво је ме сто. Уме сто ње име но ва на је Не вен ка Кер пе ни шан, са ме сеч ном пла-
том од 2.684 ле ја.47 Она је убр зо под не ла остав ку, те су епар хиј ске вла сти 
ње но име но ва ње по ни шти ле, а 1. но вем бра 1927. по ста ви ле учи те ља Жар ка 
Мол до ва на.48 И ње го во слу жбо ва ње у Наћ ва ли би ло је крат ког ве ка, јер је 
већ 1. ја ну а ра 1928. име но ван за учи те ља у Му на ри, а уме сто ње га је по ста-
вље на Ау ре ли ја Ада мо вић, до та да шња учи те љи ца у Са ра во ли.49 Она овим 
пре ме шта јем ни је, из гле да, би ла за до вољ на, јер је од епар хиј ских вла сти 
тра жи ла да бу де вра ће на на ста ро ме сто слу жбо ва ња.50

Пред ра чун Цр кве но-школ ске оп шти не за го ди ну 1928. пред ви ђао је го-
ди шњу учи тељ ску пла ту од 32.060 ле ја (око 2.670 ле ја ме сеч но) и до дат них 
3.000 ле ја за др жа ње по нов не (поф тор не) шко ле.51

43 Гла сник VI, бр. 5 / 1.3.1926, 34.
44 Ра ди по пу ња ва ња упра жње них учи тељ ских ме ста ко ли ко-то ли ко од го ва ра ју ћим ка дро-

ви ма, Епа р хиј ска упра ва је у пе ри о ду 1920–1929. ор га ни зо ва ла лет ње учи тељ ске те ча је ве 1920, 
1921, 1922, 1923, 1924. и 1929. (Д. Са бљић, нав. де ло, 112–117). 

45 Гла сник VI, бр. 4 / 15.2.1926, 26.
46 АП СЦОН, ФЗ, 1926–1934, стр. 108, За пи сник бр. 6/25.11.1926.
47 АП СЦОН, Фонд до пи си (у на став ку: ФД), 1927, бр. 44, Ре ше ње ЕШО бр. Ш 879 / зап. 1927 

/ 27.9.1927.
48 Исто, бр. 52, Ре ше ње ЕШО бр. Ш 102 / през. 1927/2.11.1927.
49 Исто, бр. 56, Ре ше ње ЕШО бр. Ш 825/535/22.11.1927.
50 Гла сник VI II, бр. 4 / 15.5.1928, стр. 53.
51 АП СЦОН, ФЗ, 1926–1934, стр. 140, За пи сник бр. 34/3.12.1927.
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По че так ка лен дар ске 1928. го ди не до нео је још јед ну но ви ну. Уз Ау ре ли ју 
Ада мо вић у пр вој шко ли, ЕШО је 1. ја ну а ра 1928. име но вао и дру гу учи те љи-
цу, Со фи ју Чер нић.52 Од лу ка је при лич но за те кла ме сни од бор, ко ји је од лу чио 
да се обра ти епар хиј ским вла сти ма с мол бом да им „за ову школ ску го ди ну 
оста ви са мо јед ну шко лу, по што са ово ли ким бро јем де це мо же ра ди ти јед на 
учи те љи ца, а све до тле док се ово пи та ње не ре ши, дру га шко ла се при вре ме но 
има сме сти ти у на род ном до му – чи та о ни ци – у ко јој ће дво ра ни др жа ти шко лу 
са II I –VI [разредима] г-ђи ца Ау ре ли ја Ада мо вић“.53 ЕШО је мол бу од био, „јер 
ин те рес са ме шко ле и на ста ве зах те ва две учи тељ ске сна ге“ и на ло жио да „уко-
ли ко дру га школ ска дво ра на, са за у зи ма њем дру гог учи тељ ског ме ста, не би се 
мо гла упо тре би ти од ре ђе ној свр си, при вре ме но се на ре ђу је др жа ње по лу днев-
не на ста ве у та мо шњој шко ли, а цр кве ној оп шти ни се стро го на ре ђу је да, за 
вре ме Бо жић њег од мо ра, дру гу шко лу у ред до ве де“. Цр кве на оп шти на се 
оба ве за ла да „ка да вре ме ото пли, при сту пи ће удо во ље њу ре ше ња“.54

Обе учи те љи це су би ле крх ког здра вља, па су че сто из о ста ја ле. При ме ра 
ра ди, из (та ко је на ве де но) здрав стве них раз ло га, прет ход но оба ве стив ши 
ме сни од бор, Со фи ја Чер нић је 19. мар та 1928. от пу то ва ла из Наћ ва ле, на не-
од ре ђе но вре ме, што је опет на ве ло од бор да од вла сти за тра жи раз ре ше ње 
ду жно сти обе ју учи те љи ца, и по ста вља ње јед не учи тељ ске сна ге, ко ја би 
до кра ја школ ске го ди не др жа ла по лу днев ну на ста ву. Пр вен стве ни раз лог је 
био пр во бит ни пред ра чун (на пра вљен за јед ног учи те ља), ко ји са да из но си 
65.000 ле ја. Кон ста ту ју ћи да је ме сна Цр кве на оп шти на „учи ни ла пле ме ни то 
де ло [...] што је из дру ге оп ћи не (Са ра во ле) при ми ла бо ле сну учи те љи цу ко ја 
је [...] све га ра ди ла 12 да на и за тих 12 да на при ми ла пла ту од 11.832 ле ја“, у 
тек сту се да ље на ста вља:

Осим што је оп ћи на ма те ри јал но оште ће на, још ви ше стра да ва у мо рал-
ном по гле ду. Од 1/II. о.г. оста ла је јед на учи те љи ца, али по из ја ви са ме учи-
те љи це, она са ста ри јом де цом ни је ни шта ра ди ла. [...] Ми зна мо да обо ле лог 
учи те ља ду жна је оп ћи на из др жа ва ти, али ми ми сли мо да и то ни је згод но, 
при ми ти учи те ља бо ле сног, ко ји је у дру гој оп ћи ни за па тио бо љу, а у овој 
оп ћи ни ни је ни шта ра дио или са свим ма ло – а да га ми из др жа ва мо.55

Сход но на ста лој си ту а ци ји, од учи те љи ца су због од су ства са слу жбе 
зах те ва на од го ва ра ју ћа ле ка р ска све до чан ства, а ме сни па рох је реј Ко ста 
Ми ја тов умо љен је „да шко ле пре у зме и пре да ва ње у њи ма на ста ви“. Због 
ве ли ког бро ја де це, ЕШО је од ре дио одр жа ва ње по лу днев не на ста ве.56

Школ ска 1928/29. го ди на би ла је знат но мир ни ја ка да је реч о раз ме шта-
њу учи те ља. Је реј Ко ста Ми ја тов је ра дио у јед ној шко ли, а Ау ре ли ја Ада мо вић 
у дру гој; њу је по чет ком 1929. го ди не за ме нио већ по ме ну ти Ки рил Ср бо ван, 
с пла том од 4.288 ле ја57 (по одо бре њу епар хиј ских вла сти, они су ме ђу соб но 
раз ме ни ли рад на ме ста у Наћ ва ли и Са ра во ли).

52 АП СЦОН, ФД, 1928, бр. 11, Ре ше ње ЕШО бр. Ш 1153 / през. из 1927 / 31.12.1927.
53 АП СЦОН, ФЗ, 1926–1934, стр. 155–156, За пи сник бр. 1/2.2.1928.
54 АП СЦОН, ФД, 1928, бр. 17/1928, Ре ше ње ЕШО бр. Ш 100/66/1.3.1928.
55 АП СЦОН, ФЗ, 1926–1934, стр. 165–167, За пи сник бр. 11/22.3.1928.
56 АП СЦОН, ФД, 1928, бр. 15, Ре ше ње ЕШО бр. Ш 150 / през. из 1928.
57 АП СЦОН, ФД, 1929, бр. 49.
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На кон ру ко по ло же ња сеп тем бра 1929, Ср бо ван је упу ћен на па ро хи ју, 
а на ње го во ме сто (као дру га учи тељ ска сна га, тј. у дру гој шко ли) име но ва на 
је учи те љи ца-кур сист ки ња Са ра Сто ја нов, по чев од 1. ок то бра 1929.58 Она 
ће се у Наћ ва ли за др жа ти са мо до кра ја ка лен дар ске 1929. го ди не, ка да је на 
ње но ме сто по ста вљен учи тељ Или ја Ди шић. Учи тељ ски тан дем Ми ја тов –
Ди шић59 слу жбо ва ће у Наћ ва ли и це ле школ ске 1930/31. го ди не. Пла та им 
је, уз бе ри ва, би ла 3.700 ле ја (Ми ја тов), од но сно 2.600 ле ја (Ди шић).60

Из по сто је ћих ста ти сти ка тих го ди на при ме ћу је се да је оспо со бља ва ње 
срп ских на род них учи те ља пу тем лет њих те ча је ва на ни воу Епар хи је те ми-
швар ске у Ру му ни ји до при не ло од ре ђе ној ста бил но сти и, у из ве сној ме ри, 
ма њем пре ме шта њу учи те ља то ком школ ске го ди не. До дат но, кан ди да ти 
ко ји су на кон ра та оти шли у Кра ље ви ну СХС на сту ди је по сте пе но су ди пло-
ми ра ли, те су и они по ве ћа ва ли број срп ских учи те ља у Ру му ни ји. Ме ђу 
њи ма био је и Иван Ста мо ран, но ви ап сол вент Сом бор ске пре па ран ди је, ро-
дом из Наћ ва ле, ко ји је већ школ ске 1931/32. по ста вљен за учи те ља у род ном 
ме сту, са ме сеч ном пла том од 1.340 ле ја, уз оста ла бе ри ва.61

На тај на чин усле дио је пе то го ди шњи пе ри од ре ла тив не ста бил но сти у 
наћ вал ској шко ли, где су ра ди ли исти учи те љи – Иван Ста мо ран (за II I –VI) 
и је реј Ко ста Ми ја тов (за I и II раз ред).62 

Као ди рект на по сле ди ца Школ ске кон вен ци је, у Наћ ва лу је школ ске 
1935/36. за дру гог учи те ља по ста вљен ју го сло вен ски др жа вља нин Пре драг 
Ста ни шић, али, из не по зна тих раз ло га, он ни је пре у зео ду жност. По што је 
Иван Ста мо ран по мол би пре ме штен у Зла ти цу,63 по но во је те рет шко ле пао 
на ме сног па ро ха.

Иван Ста мо ран је из Зла ти це вра ћен то ком исте школ ске го ди не (1. 
мар та 1936), а ње гов по вра так је обра зло жен на сле де ћи на чин: „што дру ги 
тран спорт учи те ља из Ју го сла ви је ни је сти гао; што број уче ни ка у срп ској 
шко ли у Наћ фа ли без у слов но зах те ва две учи тељ ске сна ге; што по чи ње ве-
ли ки пост, ка да је учи тељ-све ште ник бо го слу же њи ма ја ко за у зет; што срп-
ска шко ла у Зла ти ци још не ма сре ђе не школ ске про сто ри је, на ме штај, ни 
учи ла“.64

Ста мо ран и Ми ја тов су у Наћ ва ли на ста ви ли да ра де до кра ја ка лен дар-
ске 1936. го ди не, ка да је па рох ко нач но раз ре шен учи тељ ске ду жно сти, а на 
ње го во ме сто, по чев од 15. де цем бра 1936, по ста вље на Да рин ка Ми ја тов Ве-
се ли но вић, до та да шња учи те љи ца у Тор њи. Усле дио је нов пе ри од ста бил-
но сти у оде ље њи ма наћ вал ске шко ле, без пре ме шта ја учи те ља, све до кра ја 
школ ске 1938/39. го ди не. Ра дом учи те ља би ли су за до вољ ни сви: не са мо 

58 Исто, бр. 53, Ре ше ње ЕШО бр. Ш 1024 / през. из 1929 / 8.10.1929.
59 Или ја Ди шић је за пам ћен као из у зет но строг учи тељ, те су се де ца по не кад „у ја рак са-

кри ва ла“, са мо да се не би су о чи ла с њим (ка зи ва ње ста ри јих ме шта на).
60 АП СЦОН, Не ре ги стро ва ни ак ти за 1931. го ди ну, Ис каз о ста њу срп ске ве ро и спо вед не 

шко ле у Наћ фа ли за школ ску 1930/1931. го ди ну.
61 АП СЦОН, Не ре ги стро ва ни ак ти за 1932. го ди ну, Ис каз о ста њу срп ске ве ро и спо вед не 

шко ле у Наћ фа ли за школ ску 1931/1932. го ди ну.
62 Гла сник ХII, бр. 1 / 1932, 15.
63 Гла сник ХIV, бр. 7 / ок то бар 1935, 90.
64 АП СЦОН, ФД, 1936, бр. 7, Ре ше ње ЕШО бр. Ш 1704/19.3.1940.
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ме сна Цр кве но-школ ска оп шти на не го и та да шњи епар хиј ски школ ски ре-
фе рент Ма ној ло По пов по во дом оба вље не ин спек ци је. Учи тељ ска ме сеч на 
при ма ња су 1938/39. из но си ла 3.650 (Ста мо ран, плат на ка те го ри ја II-1), од но-
сно 6.500 ле ја (Ве се ли но вић, плат на ка те го ри ја I-3).65

У је сен 1939. Да рин ка Ми ја тов Ве се ли но вић је раз ре ше на ду жно сти, а 
на ње но ме сто по ста вље на је Бо ри сла ва Га ври ло вић.66 Исто вре ме но за пи-
сни ци све до че да је из ме ђу учи те ља Ива на Ста мо ра на и ме сно га Цр кве но- 
-школ ског од бо ра (чи ји је пе ро во ђа био) из био кон фликт због на чи на ко ри-
шће ња школ ске зе мље – за школ ски врт или за по тре бе са мог учи те ља (тј. 
са мих учи те ља), на осно ву ре ше ња ЕШО бр. Ш 550 / през. из 1939. Са зна је-
мо да су на ра чун чла но ва ме сног од бо ра па ле и увре де, а ње го ва остав ка на 
по ло жај пе ро во ђе је „са ра до шћу јед но гла сно усво је на“.67 Но Иван Ста мо-
ран је и да ље мар љи во оба вљао сво ју учи тељ ску ду жност, а 31. мар та 1940. 
иза бран је и за дру гог пој ца.68 Из пред ра чу на за 1940/41. го ди ну са зна је мо 
да је ње го ва пла та (сем оста лих бе ри ва, па у ша ла и до да та ка) из но си ла 
43.800 ле ја, а учи те љи чи на 22.800 ле ја.69 

Бо ри сла ва Га ври ло вић се у Наћ ва ли за др жа ла до 15. мар та 1940,70 ка да 
је пре ме ште на у Зла ти цу, на соп стве ни зах тев. На ње но ме сто епар хиј ске 
вла сти су по ста ви ле ју го сло вен ску учи те љи цу Не вен ку Де чер мић, ко ја је 
до та да ра ди ла у шко ли у Зла ти ци, „где не мо же са ма ра ди ти због ло шег 
здра вља и не зна ња др жав ног је зи ка“.71 Она ни је ни до ла зи ла у Наћ ва лу, што 
про изи ла зи из за пи сни ка о ин спек ци ји оба вље ној 11. ма ја 1940, ка да је за пи-
са но да учи тељ ра ди са два оде ље ња.72

Ка сни је, она се пи сме но обра ти ла школ ском упра ви те љу у Наћ ва ли 
(Ива ну Ста мо ра ну) из ве шта ва ју ћи га „да у сво је вре ме, због бо ле сти, ни је 
мо гла учи тељ ско ме сто [...] за у зе ти, те мо ли, иа ко ни је при сут на, да бу де 
уве де на у зва ње“. Ме сни од бор је за кљу чио да по што „учи те љи ца у сво је 
вре ме се ни је при ја ви ла на ду жност, [...] не сма тра је за сво ју учи те љи цу“.73

Од лу ком Ми ни стар ства про све те (133.000/10.8.1940), пла та Ива на Ста-
мо ра на по ви ше на је од 1. ав гу ста 1940. са 3.650 на 4.500 ле ја.74

Уз Ива на Ста мо ра на, за школ ску 1940/41. у Наћ ва ли нај пре је име но-
ван Ми хај ло Ј. На ло вић, ју го сло вен ски по да ник.75 Због рат них или иних 
при ли ка, На ло вић ни је сту пио на ду жност, а епар хиј ске вла сти за дру гог 
учи те ља име но ва ле су Ду ша на С. Ди вја ка, опет ју го сло вен ског учи те ља,76 

65 Гла сник ХVII, бр. 9–10 / сеп тем ба р–ок то бар 1938, 156–157.
66 Гла сник, ХVIII, бр. 8–9 / ав густ –сеп тем бар 1939, 108.
67 АП СЦОН, ФЗ, 1939–2012, стр. 4, За пи сник бр. 35. и 36/7.10.1939. и стр. 8, За пи сник бр. 

41/6.11.1939.
68 Исто, стр. 19, За пи сник бр. 12/31.3.1940.
69 Исто, стр. 19, За пи сник бр. 16/7.4.1940.
70 Ипак је оста ла у ле пом се ћа њу; из ме ђу оста лог, ме шта ни је пам те по из у зет ној ле по ти 

и по крх ком здра вљу.
71 АП СЦОН, ФД, 1928, Ре ше ње ЕШО бр. Ш 299/4.3.1940.
72 Д. Са бљић, нав. де ло, 212.
73 АП СЦОН, ФЗ, 1939–2012, 29–30, За пи сник бр. 31/9.6.1940.
74 Гла сник ХIX, бр. 12 / де цем бар 1940, 160.
75 Исто, бр. 8–9 / ав густ –сеп тем бар 1940, 99.
76 Исто, стр. 117.
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ко ји та ко ђе ни је сту пио на ду жност.77 Сто га је це ле 1940/41. школ ске го ди не 
Иван Ста мо ран ра дио са два оде ље ња. Упр кос не да ћа ма, школ ска го ди на је 
про пи сно за кљу че на, а за вр шни ис пит VII раз ре да одр жан је 12. ју на 1941. 
у Вар ја шу.78 

Иван Ста мо ран је сам ра дио и школ ске 1941/42. и 1942/43. го ди не; из 
пред ра чу на за 1941/42. са зна је мо да је при мао го ди шњу пла ту од 54.000 ле ја,79 
док је за 1942/43. пла та из но си ла 97.200 ле ја.80 Раз ли ка у сво та ма је по сле ди ца 
ин фла ци је то ком рат них го ди на.

Из до са да на ђе них до ку ме на та не про из  ла зи да је је реј Ко ста Ми ја тов 
учи те ље вао 1942/43, али су сви из гле ди да школ ске 1943/44. је сте. На и ме, из 
пред ра чу на за 1943/44. са зна је мо да је пр вом учи те љу (И. Ста мо ра ну) го ди-
шња пред ви ђе на пла та (укљу чу ју ћи по ро дич ни до да так) из но си ла 151.680 
ле ја, а дру гом учи те љу (К. Ми ја то ву) 22.500 ле ја.81 До дат но, кра јем 1943. го-
ди не, Цр кве но-школ ски од бор раз ма трао је пи та ње дру ге учи тељ ске сна ге. 
Др жав не вла сти су, пу тем зва нич ног гла си ла Bu le tin Şco lar, из да ле на ред бу 
да је дан учи тељ мо же др жа ти до 50 ђа ка. Кон ста то ва ло се да у Наћ ва ли има 
ви ше уче ни ка и две учи тељ ске сна ге, али по што је „је реј Ко ста Ми ја тов на-
вр шио го ди не до ко је [као] учи тељ мо же ра ди ти у шко ли“, епар хиј ске вла сти 
су умо ље не да због оску ди це у учи тељ ским сна га ма „јер су ови на вој ној 
ду жно сти“ до зво ле Ко сти Ми ја то ву да оста не на учи тељ ској ду жно сти.82

Иван Ста мо ран се 1944. го ди не по но во су ко био с ме сним Цр кве но- 
-школ ским од бо ром, и су коб је до спео на суд код епар хиј ских вла сти. Због 
рат них при ли ка, сед ни це од бо ра ни су одр жа ва не из ме ђу 14. ма ја 1944. и 24. 
ја ну а ра 1945. Из за пи сни ка про из  ла зи да су Иван Ста мо ран и је реј Ко ста 
Ми ја тов ра ди ли као учи те љи и школ ске 1944/45. го ди не, од но сно да је Иван 
Ста мо ран до био спор са од бо ром ко ји је ре ше њи ма А.543 и А.549 / през. из 
1944. рас пу штен, а он по ста вљен на че ло при вре ме но га Управ ног од бо ра 
наћ вал ске Цр кве не оп шти не.83

Школ ске 1945/46, уз Ива на Ста мо ра на, у Наћ ва ли је за учи те љи цу 
име но ва на Ђур ђев ка Ку зма нов.84 Из за пи сни ка са зна је мо да је сту пи ла на 
ду жност тек 1. но вем бра 1945. За ни мљи ва је чи ње ни ца да је ста но ва ла код 

77 Ју го сло вен ске учи те ље ко ји су „без оправ да них раз ло га“ на пу сти ли ме ста слу жбо ва ња, 
ЕШО је по зи вао да се вра те (Ре ше ње Ш 334/3.4.1941), а под руч ним цр кве ним оп шти на ма, па ро-
хиј ским зва њи ма и школ ским упра ва ма упу тио је сле де ћи до пис: „По зи ва ју се школ ски упра ви-
те љи да се, у слу ча је ви ма от су ства ју го сло вен ских учи те ља, спо ра зум но са цр кве ним оп шти на ма 
и па ро хиј ским зва њи ма по ста ра ју да се на ста ва не пре ки да, већ да се оде ље ња спо је, да се ма и 
по лу днев ном на ста вом пре да ва ња др же у свим оде ље њи ма. По зи ва се све штен ство да у овим 
ван ред ним при ли ка ма при хва ти и на ста ви школ ски рад где по тре ба зах те ва, да би све на ше 
шко ле оста ле у жи во ту. [...] По зи ва ју се цр кве не оп шти не да са школ ским од бо ри ма све мо гу ће 
од се бе да ду да се на гра да про свет ним рад ни ци ма на шим уред но из да је. [...] У да ни ма би ти или 
не би ти, про свет ни рад ни ци мо ра ју би ти до стој но и уред но на гра ђе ни, да би се сво јој уз ви ше ној 
ми си ји мо гли пот пу но по све ти ти“ (АП СЦОН, ФД, 1941, бр. 19, Ре ше ње ЕШО бр. Ш 340/9.4.1941).

78 АП СЦОН, ФД, 1941, бр. 27.
79 АП СЦОН, ФЗ, 1939–2012, стр. 337, За пи сник бр. 5/7.4.1941.
80 Исто, стр. 44, За пи сник бр. 4/31.3.1942.
81 Исто, стр. 348, За пи сник бр. 5/2.5.1943.
82 Исто, стр. 190–191, За пи сник бр. 16/26.12.1943.
83 Исто, стр. 192, За пи сник бр. 1/24.1.1945.
84 Исто, стр. 217, Ре ше ње ЕШО бр. Ш 512/1945; За пи сник бр. 10/12.11.1945.
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род би не „без ика квог по тра жи ва ња од цр кве не оп шти не у по гле ду ста на-
ри не“.85 Раз лог је сва ка ко би ло ло ше ста ње дру го га учи тељ ског ста на, у ко јем 
већ ви ше го ди на ни ко ни је ста но вао.

Оба учи те ља су за кљу чи ла школ ску 1945/46. го ди ну, на кон че га је ме сна 
Цр кве но-школ ска скуп шти на од лу чи ла да шко лу усту пи др жа ви. Ђур ђев ка 
Ку зма нов је, пре дав ши ин вен тар, на пу сти ла Наћ ва лу ок то бра 1946, а Иван 
Ста мо ран је на ста вио да учи те љу је и у др жав ној шко ли.

Школ ска зда ња и опре ма. Цр кве но-школ ска оп шти на у Наћ ва ли је у 
пе ри о ду 1919–1946. го ди не рас по ла га ла две ма школ ским згра да ма, сва ка са 
учи о ни цом и учи тељ ским ста ном. Из за пи сни ка про из  ла зи да је јед на од 
њих би ла у ло шем ста њу и да је у ви ше ма хо ва опра вља на, ма да ни је стал но 
би ла у упо тре би. Раз лог је пре све га чи ње ни ца што је шко лу ду го оп слу жи-
ва ла са мо јед на учи тељ ска сна га, а ка да их је би ло две, јед на од њих је че сто 
би вао све ште ник-учи тељ Ко ста Ми ја тов, ко ји је жи вео у па ро хиј ском ста ну. 
Као што је на по ме ну то, у ви ше ма хо ва је на ста ва у „дру гој шко ли“ одр жа-
ва на у дво ра ни Цр кве но-оп штин ско га до ма. 

О по сле рат ном имо вин ском ста њу наћ вал ске Цр кве но-школ ске оп шти-
не пи сао је нај пре про та Сло бо дан Ко стић у свом Ше ма ти зму. Аграр ни за-
кон ко ји је до нет 1921. го ди не у Кра ље ви ни Ру му ни ји ни је знат но ути цао на 
име так Цр кве но-школ ске оп шти не, ко јој су и на кон ре фор ме при па ла 4 ка-
та стар ска ју тра (2,3 хек та ра) зе мље за по тре бе шко ле.86

У Ар хи ву Епар хи је те ми швар ске на ђе на је гру па ака та из 1926. у ви ду 
по пу ње них фор му ла ра под на зи вом „Та бли ца о пра во слав ној срп ској ве ро-
и спо вед ној основ ној шко ли у Наћ ва ли“ (на ру мун ском је зи ку), сход но та да-
шњем За ко ну о при ват ној про све ти. До ку мен те су са чи ни ли 15. ју на 1926. 
школ ски упра ви тељ Ко ста Ми ја тов и пред сед ник ме сне Цр кве но-школ ске 
оп шти не Љу ба Пет ков. У при ло гу број 8 да та је и ше ма школ ске згра де и дво-
ри шта, из ко је се ви ди да је школ ски плац имао по вр ши ну 627 м2 (33 х 19 м). 
На ње му се на ла зи ла згра да, у ко јој је глав на про сто ри ја би ла учи о ни ца 
по вр ши не 52,8 м2 (8,8 х 6 м) и ви си не 4 м. Оста ле про сто ри је у згра ди би ле 
су део учи тељ ског ста на: две со бе за ста но ва ње по вр ши не од по 25 м2, ку хи-
ња и две по моћ не про сто ри је.87 

Нај пот пу ни ји ин вен тар Пра во слав не ве ро и спо вед не шко ле у Наћ ва ли 
по ти че из 1943. го ди не и чу ва се та ко ђе у Ар хи ву Епар хи је те ми швар ске. Са-
чи њен је на ру мун ском је зи ку, ве ро ват но исто на зах тев зва нич них вла сти, 
а пи сан је ру ком. До ку мент су пот пи са ли: Ко ста Ми ја тов, се кре тар и све-
ште ник (по ру ко пи су, он је тај до ку ме нат и са ста вио), Иван Ста мо ран, учи тељ 
и управ ник шко ле, и Јо ва Во шти нар, пред сед ник Цр кве не оп шти не.

85 Исто, стр. 224–225, За пи сник бр. 24/10.3.1946. 
86 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 (у да љем тек сту: Ше ма ти зам), Ти ми шо а ра 1925, 85.
87 АП СЕТ, Фонд СПВШ, Ку ти ја 434, Све жањ 2 – Школ ске ма ти це (1926–1940), б. б.: Şco a la 

primară confesională gr. ort. sărbă din Sa tul Ma re din Ti miş, Ane xa: 8/1926. Schiţa lo ca lu lui şi a curţii. 
Згра да по сто ји и да нас, али је при лич но за пу ште на.
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Сем ин вен та ра (на ме шта ја, учи ла и оста лих пред ме та) у обе ма учи о-
ни ца ма, све жањ са др жи и зва нич ни из вод из грун тов ни це (бр. 82), из ко јег 
про из  ла зе сле де ће не крет ни не:

– Ку ћа под бро јем 92, са ба штом, то по граф ски број 176–177, на пла цу по-
вр ши не 380 ква драт них хва ти [око 0,14 ха];

– До дат на ба шта „на Ха ту“, то по граф ски број 1198, по вр ши не 800 кв. 
хва ти [око 0,28 ха];

– Ли ва да „у Кра ко ви ма“, то по граф ски број 1639/а, по вр ши не 3 ју тра и 
665 кв. хва ти [око 1,96 ха].
У од но су на зва нич ни из вод, у ис ка зу су да ти сле де ћи по да ци о зе мљи шту 

(при ме ћу је се не знат на раз ли ка у по вр ши ни):
– Ли ва да „у Кра ко ви ма“, то по граф ски број 1639/а, ора ћа зе мља, по вр ши на 

1,98 ха, вред ност 200.000 ле ја, не то при ход 20.000 ле ја;
– Ба шта „на Ха ту“, то по граф ски број 1198, ба шта, по вр ши на 0,29 ха, вред-

ност 50.000 ле ја, не то при ход 1.000 ле ја.
У ве зи са згра да ма, упи са не су ку ће под бро је ви ма 26 и 27, то по граф ски 

број 176–177, сва ка са по јед ном учи о ни цом, јед на са 2, а дру га са 3 со бе, и 
са по јед ном ку хи њом, оста вом, по дру мом, шта лом и шу пом за др ва. Дво-
ри ште је на зна че но по вр ши не 0,14 ха, а вред ност сва ке ку ће про це ње на је на 
250.000 ле ја. Уз та бли цу сто ји бе ле шка да је ста ри број ку ће 92.

Из истог ин вен та ра про из  ла зи да је школ ски ар хив об у хва тао сле де ће 
је ди ни це:

– Ра зна ак та (до ку мен та) из пе ри о да 1928–1943;
– Ула зни ре ги стар (де ло вод ни про то кол) из пе ри о да 1928–1943;
– Школ ске ре ги стре из пе ри о да 1900–1925. (60 ко ма да);
– Школ ске ма три ку ле из пе ри о да 1925–1943. (18 ко ма да).88

На кон по др жа вље ња шко ла, сход но ре ше њу епар хиј ских вла сти А.252 
/ през. 1948, у свим па ро хи ја ма са чи ње ни су Ин вен та ри не по крет не имо ви не 
у ве зи са на ци о на ли за ци јом у школ ске свр хе. Пре ма ин вен та ру ко ји се од но си 
на Пра во слав ну срп ску цр кве ну оп шти ну у Наћ ва ли, у школ ске свр хе на-
ци о на ли зо ва на је сле де ћа имо ви на, у вла сни штву „Срп[ског]. прав[ославног]. 
школ ског од бо ра, на осно ву по се да из ста ри не“:

– Две школ ске згра де са учи о ни ца ма, ста но ви ма, спо ред ним згра да ма и 
дво ри шти ма (кућ ни бро је ви 26 и 27), број 82 у грун тов ни ци, то по граф-
ски број 176/7, укуп не по вр ши не 767 ква драт них хва ти [0,27 ха];

– Пар це ла ора ни це и се но ко са, број 82 у грун тов ни ци, то по граф ски број 
1198, по вр ши не 797 ква драт них хва ти [0,28 ха];

– Пар це ла ора ни це, број 82 у грун тов ни ци, то по граф ски број 1639/а, по-
вр ши не 3 јутра и 920 ква драт них хва ти [2,05 ха].89

Пре ма овом ис ка зу про из  ла зи да је це ло куп на школ ска имо ви на пре шла 
у вла сни штво др жа ве.

88 АП СЕТ, Фонд СПВШ, Ку ти ја 434, Све жањ 2 – Школ ске ма ти це (1926–1940), б. б.: In ven-
ta rul Şco a lei pri ma re con fes. ort. sărbă din Sa tul Ma re, jud. Ti miş-To ron tal, pe anul 1943, 8.7.1943.

89 АП СЕТ, Фонд СПВШ, Ку ти ја 439, Све жањ 22 – На ци о на ли за ци ја имо ви не ве ро и спо вед-
них шко ла, А.252/1948, б. б.: Ин вен тар не по крет не имо ви не срп. прав. цр кве не оп шти не у Наћ фа ли 
у ве зи са на ци о на ли за ци јом у школ ске свр хе, 1.11.1948.
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У ве зи са сит ним ин вен та ром, ка да су при ли ке из и ски ва ле, Цр кве но- 
-школ ски од бор је од ре ђи вао осо бу ко ја је (обич но у Те ми шва ру) на ба вља ла 
од го ва ра ју ће књи ге, при бор и учи ла за шко лу.

Вре ди на по ме ну ти да су сви тро шко ви око фи нан си ра ња шко ле ис пла-
ћи ва ни ис кљу чи во из соп стве них ре сур са, де лом из при хо да од школ ске 
зе мље, а де лом из тзв. „школ ског при ре за“. 

При ме ра ра ди, за 1922. го ди ну, про је кат школ ског бу џе та био је сле де ћи:
При ход. „Рас по рез“ по лан цу: 3 ле ја.

Све га има 2.470 ла на ца90 – 7.410 ле ја.
Рас по рез школ ске зе мље – 700 ле ја.
СВЕ ГА: 8.110 ле ја.

Рас ход. 1. Г. учи те љу пла та  3.600
  2. Г. учи те љу др ва ри на  1.500
  3. Па у шал   50
  4. Збо ро ви   50
  5. Од ште та за ба шту  20
  6. Др ва за шко лу  1.600
  7. За оправ ку шко ле  800
  8. Школ ском ста ра те љу  100
  9. Оџа ча ру   50
  10. Екви ва лент   68
  11. Не пред ви ђе ни тро шко ви 100
  12. Школ ски фонд  60
  13. Фу рун џи ја   32
  14. За школ ску књиж[н]ицу 20
  СВЕ ГА: 8.042
  Оста је ви шак: 88 ле ја.91

У свим го ди шњим пред ра чу ни ма Цр кве но-школ ска оп шти на ре дов но 
је пред ви ђа ла фон до ве за из др жа ва ње шко ле. Та ко је би ло и 1929. го ди не, 
ка да је из дво је но 211.479 ле ја.92

И о школ ском зда њу во ђе на је по себ на бри га. Го ди не 1922. од лу че но је 
да се школ ска згра да оси гу ра сво том од 3.000 ле ја. 

Нај ста ри ји са чу ва ни ин вен тар на ме шта ја, учи ла и оста лих пред ме та 
(за раз ма тра но раз до бље) по ти че из 1922. го ди не:93

Р. бр. Ко ма да Пред мет
1 50 Сли ка Ста ри и Но ви за вет
2 14 Сли ка из при ро до пи са
3 1 Ши фо њер
4 1 Ст о
5 1 Сто ли ца
6 3 Зе мљо пи сне кар те

90 Има се у ви ду део се о ско га ата ра у по се ду чла но ва Цр кве не оп шти не.
91 АП СЦОН, ФЗ, стр. 16, 1922–1924, За пи сник бр. 17/11.2.1922.
92 Гла сник ХI, бр. 1–2 / ја ну ар 1931, 47.
93 АП СЦОН, ФЗ, 1922–1924, стр. 48, За пи сник бр. 24/18.11.1922.
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7 2 Та бле
8 3 Сли ке Све то га Са ве
9 2 Кра ље ве сли ке
10 3 Три  ру мун ска гр ба
11 2 Школ ске за ста ве
12 22 Ска ми је
13 1 Ра чу наљ ка

У ве зи са учи ли ма, услед про ме не вла сти, епар хиј ски ор га ни су на 
осно ву на ред бе Ми ни стар ства про све те Кра ље ви не Ру му ни је (бр. 10.100/4.4. 
1921) на ре ди ли цр кве ним оп шти на ма: „да се из књи жни ца под руч них шко-
ла из лу че књи ге и ча со пи си, ко ји го во ре про тив Уста ва Ру му ни је, на род ног 
и др жав ног ин те гри те та, зва нич ног је зи ка, вој ске, на род не за ста ве, ру мун-
ског на ро да и ње го вих ин те ре са, да ље они ко ји се ју раз дор ме ђу дру штве ним 
кла са ма и ши ре анар хи стич ке иде је или под стре ка ва ју на еми гри ра ње и нај-
зад они ко ји го во ре про тив хри шћан ске ве ре и мо ра ла“. По ме ну та шти ва тре-
ба ло је за пи снич ки и ин вен тар но пре да ти др жав ном школ ском над зор ни ку.94

По дроб но упут ство је наћ вал ска па ро хи ја (као и све цр кве не оп шти не 
и ме сни школ ски од бо ри) до би ла „зна ња, рав на ња и тач ног из вр ше ња ра ди“ 
у ве зи с на бав ком „ти ска ни ца, учи ла и уџ бе ни ка“:

1. Сли ку Њ. В. Кра ља Ка ро ла II;
2. Упи сни за пи сник на срп ском и ру мун ском је зи ку;
3. За пи сник о из о ста ја њу и на пре до ва њу на срп ском и ру мун ском је зи ку;
4. За пи сник о свр ше ном ра ду на срп ском и ру мун ском је зи ку;
5. Ма ти це на срп ском и ру мун ском је зи ку;
6. Про пи сне сли ке за очи глед ну на ста ву, уко ли ко их не ма;
7. Исто риј ске ма пе;
8. Зид не ма пе: жу па ни је, др жа ве и сви ју кон ти не на та;
9. Де чи је уџ бе ни ке:

За I. раз ред:
1. Бу квар са Чи тан чи цом од Ђи са ло ви ћа;
2. Би блиј ска по вест од А. Жи ва но ви ћа.

За II. раз ред:
1. Срп ска чи тан ка од М. По по ва у штам пи. До из да ња исте има се упо-

тре би ти Чи тан чи ца;
2. Би блиј ска по вест од А. Жи ва но ви ћа;
3. Зе мљо пис жу па ни је на рум. је зи ку;
4. Ру мун ски бу квар I и II део Ко сте ску;
5. Ру мун ска Чи тан ка од Ша јер ма на;
6. Од го ва ра ју ће ра чу ни це.

За III. раз ред:
1. Срп ска чи тан ка од М. По по ва;
2. Би блиј ска по вест од Бо ро те;
3. Ка ти хи зис од Др Г. Ле ти ћа;

94 АП СЦОН, ФД, 1921, Ре ше ње ЕШО бр. Ш 221/299/25.11.1921.
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4. Сло вен ски Бу квар изд. Ман. Штам па ри је;
5. Збо р ник Мо ли та ва од А. Жи ва но ви ћа;
6. Ру мун ска Чи тан ка од Ша јер ма на;
7. Од го ва ра ју ће ра чу ни це.

За IV. раз ред:
1. Срп ска чи тан ка од М. По по ва;
2. Ка ти хи зис од Др Г. Ле ти ћа;
3. Сло вен ска Чи тан ка изд. Ман. Штам па ри је;
4. Би блиј ска по вест од Бо ро те;
5. Збо р ник Мо ли та ва од А. Жи ва но ви ћа;
6. Од го ва ра ју ће ра чу ни це;
7. Ру мун ска Чи тан ка од Ша јер ма на;
8. Кон ти нен ти на рум. је зи ку.

За V, VI, и VII раз ред: 
Срп ска чи тан ка за IV р. од М. По по ва, 
Ли тур ги ка од Ђ. Ми ли ћа, 
Ру мун ска Чи тан ка од Дул фу Шпул бер ја ну.95

Слич не до пи се епар хиј ске вла сти су у ви ше ма хо ва до ста вља ле у раз-
ма тра ном пе ри о ду.

При ли ком до ла ска учи те љи це Ђур ђев ке Ку зма нов, 12. но вем бра 1945,96 
од но сно ње ног од ла ска 9. ок то бра 1946, са чи њен је при мо пре дај ни за пи сник 
исте са др жи не:97

Р. бр. На зив ства ри Бр. Ста ње
1 Школ ски сто 1 у сред њем ста њу
2 Пор трет кра ља, ура мљен 1 у до бр ом ста њу
3 Пор трет кра љи це Је ле не 1 у до бр ом ста њу
4 Др жав ни грб 1 у сред њем ста њу
5 Спа љи ва ње мо шти ју Св. Са ве 1 у до бр ом ста њу
6 Рам  за рас по ред 2 у до бр ом ста њу, је дан без ста кла
7 Кан ди ло и ико на за хе ро је 2 у до бр ом ста њу
8 Фу ру на 1 у сред њем ста њу
9 Та бла за пи са ње 1 у до бр ом ста њу
10 Ор ман за ар хи ву 1 у до бр ом ста њу
11 Сто ли це 2 у до бр ом ста њу; јед на ма ло сло мље на 

12 Сли ке за очи глед ну на ста ву
(из ве ро на у ке) 59 у сред њем ста њу

13 Сли ке из при род не на у ке 14 у ло шем ста њу
14 Клу пе за се де ње 2 у до бр ом ста њу
15 Ска ми је 4 у сред њем ста њу
16 Ра чу наљ ка 1 у ло шем ста њу
17 Про зо ра са 48 ок на 4 у до бр ом ста њу 

95 Гла сник Х, бр. 8–9 / ав густ –сеп тем бар 1930, 119–120.
96 АП СЦОН, ФЗ, 1939–2012, стр. 236, За пи сник бр. 13/12.11.1945.
97 Исто, стр. 236, без бро ја.



Са овим ин вен та ром Пра во слав на срп ска ве ро и спо вед на шко ла у Наћ-
ва ли пре шла је под др жав ну упра ву.

На став ни план. Не по сред но на кон за вр шет ка Свет ско га ра та 1914–1918. 
срп ске шко ле у Ру му ни ји на ста ви ле су да ра де по пред рат ном пла ну, на осно-
ву Цар ског ре скрип та из 1864, од но сно Школ ске уред бе из 1872. го ди не, 
ко ја је пред ви ђа ла сва ко днев ну тро ча сов ну на ста ву пре под не и дво ча сов ну 
по под не (из у зев че тврт ка, не де ље и пра знич них да на), са сле де ћим на став-
ним пред ме ти ма: На у ка ве ре са би блиј ским при ча ма Ста рог и Но вог за ве та, 
Чи та ње ча со сло ва и псал ти ра, је ван ђе ља, апо сто ла и жи ти ја све тих, Цр кве но 
по ја ње, Срп ски је зик (чи та ње и пи са ње), Ра чун, Кра сно пис и Гим на сти ка.

Ка да су се при ли ке у др жа ви сле гле, Ми ни стар ство про све те је по че ло 
из да ва ти од ред бе у ве зи са од ви ја њем на став ног про це са: „На ста ва у шко ли 
од 1. мар та 1924. г. има се др жа ти сва ки дан, да кле и че тврт ком, од ½9 пре 
подне до ½2 по сле под не. [...] Поф тор на шко ла има се др жа ти че тврт ком по-
сле под не од 3–5 и не де љом пре св. ли тур ги је“.98

Школ ска го ди на је по чи ња ла 1. сеп тем бра, а ре дов на школ ска на ста ва 
15. сеп тем бра (ЕШО бр. 1055/18.8.1930),99 чи ном при зи ва ња Све то га ду ха. 
Ру мун ско Ми ни стар ство на ста ве од ре ди ло је да се у пр ви раз ред основ не 
шко ле мо гу упи са ти де ца „ко ји ма фа ли нај ви ше 6 ме се ци до 7. го ди не, ко ја 
су те ле сно раз ви је на, уко ли ко у ме сту не ма за ба ви шта“.100

На кон до но ше ња школ ског за ко на, „ра ди јед но о бра зно сти и ин тен зив-
ни јег ра да у на шим шко ла ма“, др жав ном на став ном пла ну ЕШО је при до дао 
спе ци фич не пред ме те за срп ску ма њи ну у Ру му ни ји (Срп ски, Цр кве но сло-
вен ски и По ја ње), на ло жив ши учи те љи ма да са ста ве од го ва ра ју ће пла но ве 
лек ци ја и по ша љу ЕШО на увид.

Школ ске 1940/41. го ди не про пи са ни на став ни пред ме ти би ли су сле-
де ћи:101

Пред ме ти Број сед мич них ча со ва по разредима
I II III IV V VI VII

Веронаука 2 2 2 2 2 2 2
Срп ски је зик 4 4 4 4 3 3 3
Ру мун ски је зик – – 4 4 3 3 3
Ра чун и ге о ме три ја 4 4 4 4 3 3 3
Исто ри ја – 2 2 2 1 1 1
Зе мљо пис – 2 2 2 1 1 1
При род не на у ке 2 2 2 2 1 1 1
Ана то ми ја 1 1 1 1 1 1 1
Устав 1 1 1 1 1 1 1
По љо при вре да 2 2 2 2 6 6 6

98 Гла сник IV, бр. 2 / 10.1.1924, 9.
99 Гла сник Х, бр. 8–9 / ав густ–сеп тем бар 1930, 116.
100 Исто, стр. 118.
101 Гла сник ХIX, бр. 10–11 / ок то бар –но вем бар 1940, 128, Ре ше ње ЕШО бр. 1940/17.10.1940.
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Пе ва ње и по ја ње 2 2 2 2 1 1 1
Цр та ње 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Кра сно пис 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Ру чан рад 2 2 2 2 2 2 2
Сло вен ски је зик – – 1 1 1 1 1
Гим на сти ка 2 2 2 2 1/2 1/2 1/2

Из срп ског, ру мун ског и ма те ма ти ке пред ви ђе не су по две „школ ске за-
да ће ме сеч но“.

ЕШО је, на осно ву на ред бе Ми ни стар ства про све те (бр. 238.853/26.11.1940), 
под руч ним учи те љи ма по слао мо дел за рас по ред ча со ва у шко ла ма са јед ним 
или са два учи те ља. У Наћ ва ли је те школ ске го ди не са се дам раз ре да ра-
дио са мо је дан учи тељ, те је при ме њен од го ва ра ју ћи рас по ред ча со ва.

Пр вих го ди на на кон Ве ли ко га ра та Цр кве но-школ ски од бор ста рао се 
у ве зи са одр жа ва њем го ди шњих ис пи та. Они су оквир но одр жа ва ни око 15. 
ју на, у до го во ру са ви шом вла шћу.102 Го ди не 1922. ис пит је одр жан 17. ју на, 
у при су ству чла но ва Цр кве но-школ ског од бо ра, а у за пи сни ку је за бе ле же но: 
„Ис пит одр жан [...] са за до вољ ством, осим Сло вен ског чи та ња. По сле ис пи та 
одр жа но је у св[етом]. хр[аму]. бла го да ре ње, а 18. ју на из да те [су] де ци из ве-
штај не књи жи це“.103

Ка сни је су епар хиј ске вла сти од ре ђи ва ле да тум одр жа ва ња ис пи та. 
При ме ра ра ди, ис пит школ ске 1939/40. одр жан је 9. ју на 1940. у 14 ча со ва. 
Као на гра ду шко лар ци ма, ме сни од бор је на ба вио 2 кг бом бо на.104

 За школ ску 1939/1940. го ди ну са чу ван је по да так да су, пред ис пит ним 
по ве рен стви ма, VII раз ред успе шно по ло жи ли сле де ћи уче ни ци ве ро и спо-
вед не шко ле у Наћ ва ли: Слав ко Јо ва нов, Ма ри ја на Пет ков, Зор ка Пет ков, Ан ка 
Ке кић [правилно: Чекић], Ду ши ца Ста мо ран и Јул ка Во шти нар.105

За вр шни ис пи ти VII раз ре да ор га ни зо ва ни су цен тра ли зо ва но, у ве ћим 
шко ла ма. Наћ вал ски уче ни ци обич но су по ла га ли ис пи те у Вар ја шу или 
Пер ја мо шу.

Са чу ва на су и име на по је ди них уче ни ка ко ји су шко ло ва ње на ста ви ли 
у гим на зи ја ма: Вла ди мир Ста мо ран (1934),106 Дра го љуб Че кић, Ми хај ло 
Ста мо ран и Све то зар Ста мо ран (1935) – у Не мач кој др жав ној гим на зи ји у 
Пер ја мо шу;107 Зор ка Ста мо ран (1934) – у Срп ској гим на зи ји у Те ми шва ру;108 
Ми ло рад Ср бо ван (1934) – у Др жав ној гим на зи ји у Ве ли ком Се ми клу шу.109

Ван школ ске ак тив но сти. Из у зев ча со ва у школ ској учи о ни ци, сход-
но ве ро и спо вед ном ка рак те ру шко ле, ђа ци су, у прат њи учи те ља, ре дов но и 
ор га ни зо ва но ишли на бо го слу же ња (на ве чер ња уо чи не де ље и пра зни ка, 

102 АП СЦОН, ФЗ, 1922–1924, стр. 32, За пи сник 11, бр. 23/5.6.1922.
103 Исто, стр. 33, За пи сник 12, бр. 12/17.6.1922.
104 АП СЦОН, ФЗ, 1939–2012, стр. 28, За пи сник бр. 28/4.6.1940.
105 Гла сник ХIX, бр. 8–9 / ав густ –сеп тем бар 1940, 104.
106 Гла сник ХIV, бр. 6 / сеп тем бар 1935, 83.
107 Гла сник ХV, бр. 9–10 / сеп тем ба р–ок то бар 1936, 151.
108 Исто, стр. 150.
109 Гла сник, ХIV, бр. 3 / јул 1935, 48.
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на ли тур ги је не де љом и пра зни ком, као и на пре ђе о све ће не ли ту р ги је то ком 
Вас кр шње га по ста) и ак тив но уче ство ва ли у њи ма. У цр кви (сход но њи хо-
вом бро ју али и рас по ло жи вом про сто ру), ђа ци су обич но сто ја ли на со ле ји 
– де ча ци ис пред де сне, а де вој чи це ис пред ле ве пев ни це, ко ју је „др жао“ 
учи тељ. Уче ни ци су груп но од го ва ра ли на јек те ни је (слу хом об да ре ни ји ђак 
би „по чи њао“), од но сно по ја ли јед но став ни је цр кве не пе сме на па мет, или 
из та ко зва них ка та ва си ја, ма лих при руч ни ка џеп ног фор ма та.110 Фор мал ну 
на ред бу „да се у сва кој шко ли офо р ми цр кве ни хор ко ји да ре дов но су де лу је 
на бо го слу же њи ма и да об у хва ти што ве ћи број уче ни ка, Ми ни стар ство на-
ста ве и ве ра из да ло је 1941. го ди не.111 

То ком школ ске го ди не уче ни ци су уред но чи та ли пра знич не ан ти фо не 
и апо стол на ли тур ги ја ма, док су се нај ста ри ји обла чи ли у сти ха ре и уче-
ство ва ли на бо го слу же њи ма као кр сто но сци, све ће но сци и ри пи до но сци.112 
Слич на је би ла прак са и на ли ти ја ма о Вас кр су или на њи ва ма (о Ђур ђев да ну 
или – у но ви је вре ме – на Дру ги дан Ду хо ва), на опе ли ма или осве ће њу до мо-
ва о Бо го ја вље њу, Вас кр су и Кр стов да ну. Тра ди ци о нал но, ђа ци су се два пут 
го ди шње при че шћи ва ли – то ком Бо жић ног и Вас кр шњег по ста. У Вас кр-
шњем по сту ђа ци су се при че шћи ва ли пр ве су бо те – тзв. „Т[е]одорове“.113

У се ћа њу ме шта на или на стра ни ца ма он да шње штам пе при бе ле же ни 
су и по је ди ни из ле ти ор га ни зо ва ни у ма на стир Без дин кра јем школ ских го-
ди на, обич но по сле за вр шних ис пи та. У том сми слу, 19. ма ја 1927. „сил на 
по вор ка ма ли ша на“ из Вар ја ша, Ке тве ља, Наћ ва ле, Печ ке и Му на ре, пред во-
ђе на на став ни ци ма, ро ди те љи ма и све штен ством, по се ти ла је Без дин. Де цу 
и ро ди те ље ср дач но је при мио та да шњи на сто ја тељ Пан те леј мон (До шен), 
са брат ством. На кон мо леп стви ја у цр кви, у ма на стир ској пор ти де ца су из-
ве ла про грам пе са ма и де кла ма ци ја, а за тим су у шу ми крај Мо ри ша „на став-
ни ци ту ма чи ли де ци раз не ства ри из при род них на у ка, и том је при ли ком 
ке твељ ски све ште ник Ми лан Ни ко лић одр жао јед но пре да ва ње“.114

Са чу ва на спо мен-фо то гра фи ја из 1942. го ди не све до чи о из ле ту уче ни ка 
из Наћ ва ле са учи те љем Ива ном Ста мо ра ном у ма на стир Без дин на Дру ги 
дан Ду хо ва.

На по ре до са не из о став ном про сла вом школ ског па тр о на – Све то га Са ве, 
уз де кла ма ци је и при год не пе сме, наћ вал ски ђа ци су у раз ма тра ном пе ри о ду 
уче ство ва ли у ви ше ма хо ва и на ди ле тант ским при ред ба ма по во дом дру гих 

110 До ско ро (не где чак и да нас), у на шим цр ква ма мо гле су се по пев ни ца ма на ћи по ме ну те 
књи жи це, ко је са др же основ не пе сме са не дељ них и пра знич них бо го слу же ња. Та ква књи жи ца 
за те че на у пев ни ци наћ вал ске цр кве је сте: А. Жи ва но вић, Збо р ник мо ли та ва и пје са ма пра во-
слав не хри шћан ске цр кве, за школ ску омла ди ну и на род, Оси јек 1924.

111 АП СЦОН, ФД, 1941, Ре ше ње ЕШО бр. Ш 886/14.8.1941.
112 На чин уче шћа школ ске де це у бо го слу же њи ма де таљ но је опи сан у књи жи ци Школ ска 

де ца на слу жби Бо жи јој. Упут ство за пра во слав не уче ни ке срп ских основ них шко ла ка ко да у 
св. цр кви на бо го слу же њи ма су де лу ју, Срем ски Кар лов ци 1928. И ова се књи жи ца да нас на ла зи 
у пев ни ци цр кве у Наћ ва ли. Ина че, ме сни Цр кве ни од бор је 1921. до нео од лу ку да се о пра зни-
ци ма у сти ха ре об у че по 9, а не де љом по 4 ђа ка (АП СЦОН, ФЗ, 1915–1921, стр. 192, За пи сник бр. 
66/25.12.1921).

113 Са же то пре ма ка зи ва њу не ка да шњих уче ни ка ме сне шко ле.
114 О. Дам., Из лет у срп ску за ду жби ну ман. Без дин 6/19. ма ја 1927. го ди не, Гла сник VII, бр. 4 

/ 15.6.1927, 29–30.



свет ко ви на. При ме ра ра ди, о Бо го ја вље њу 1933. го ди не учи тељ Иван Ста мо-
ран је при ре дио „за ба ву“ са школ ском де цом (а о Св. Са ви са од ра сли ма),115 
а на са чу ва ној фо то гра фи ји (та ко ђе из 1942. го ди не) ви де се уче ни ци-ди ле-
тан ти у ша љи вој дво чин ки Ми ха и ла Сре те но ви ћа Абу-Ка зе мо ве па пу че.

Из ве шта ји и ин спек ци је. Школ ском уред бом из 1872. го ди не пред ви-
ђе но је да епар хиј ски школ ски ре фе рен ти мо ра ју два пут го ди шње кон тро ли-
са ти сва ку шко лу и сва ког учи те ља по је ди нач но, да при ли ком ин спек ци је 
са ста ве за пи сник и ре дов но из ве шта ва ју ЕШО о утврђеном ста њу. Ду жност 
ин спек ци је шко ла ЕШО по не кад је по ве ра вао и по је ди ним учи те љи ма ко ји 
су се ис та кли у школ ском ра ду.

Из пре гле да них до ку ме на та про из ла зи да су у раз ма тра ном пе ри о ду 
пр ву ин спек ци ју епар хиј ске вла сти (тј. пр ва о ко јој је остао пи са ни траг) из-
вр ши ле у про ле ће 1923, ка да је, на кон утврђених не до ста та ка, на ло же но школ-
ском ста ра те љу да „има [ш колу] ури ба ти и окре чи ти сва ког ме се ца“.116 По зна то 
је да је ма ја 1924. вар ја шки учи тељ Ђу ра Кер пе ни шан из вр шио ин спек ци ју 
у Наћ ва ли,117 али ни је на ђен за пи сник.

При ли ком ре дов не ин спек ци је у наћ вал ској шко ли 8. ју ла 1928. епар хиј-
ски школ ски ре фе рент Ма ној ло По пов утврдио је код учи те љи це Со фи је Чер-
нић низ не до ста та ка у об ра ди гра ди ва по је ди них пред ме та, те је њен рад у 
шко ли оце њен ква ли фи ка ти вом „сла бо“.118

Две го ди не ка сни је, 11. ју на 1930, исти ре фе рент је и „ста рог“ учи те-
ља (Ко сту Ми ја то ва) и „но вог“ учи те ља (Или ју Ди ши ћа) оце нио са „вр ло 
до бро“.119

Школ ски ре фе рент Ма ној ло По пов имао је при ли ку да оце ни и мла дог 
учи те ља Ива на Ста мо ра на 1936. го ди не. У из ве шта ју о оба вље ној ин спек ци-
ји у наћ вал ској шко ли, он је обе ло да нио низ ма ње-ви ше по чет нич ких пе да-
го шких гре ша ка у ра ду са де цом,120 па је ЕШО, на сед ни ци 10. ав гу ста 1936, 
по звао име но ва ног учи те ља „да се убу ду ће кло ни гор њих [тј. у из ве шта ју 
изнесених] гре ша ка, да се за сва ко пре да ва ње про пи сно спре ми, а ти ме ће за-
вла да ти гра ди вом, те му не ће би ти по треб на књи га при ли ком ис пи ти ва ња“.

Са чу ван је и из ве штај Ма ној ла По по ва по во дом ин спек ци је у наћ вал-
ској шко ли 3. апри ла 1937. код учи те љи це Да рин ке Ве се ли но вић, ко ја је „сво 
гра ди во про пи са но на став ном осно вом пот пу но свр ши ла“. При ин спек ци ји 
био је при су тан и дру ги наћ вал ски учи тељ Иван Ста мо ран, „ко јом при ли ком 
се осве до чио да учи тељ ко ји про пи сно об ра ђу је сва ку по је ди ну ме то дич ку 
је ди ни цу, да он да пот пу но вла да гра ди вом, те му при ис пи ти ва њу ни је по-
треб на књи га, од но сно уџ бе ник. Сва ки учи тељ ко ји из уџ бе ни ка пи та до ка зу је 
да ни је про пи сно об ра ђи вао гра ди во и да не вла да њи ме. За при мер не ка по-

115 АП СЦОН, ФЗ, 1926–1934, стр. 439–440, За пи сник бр. 4/16.1.1933.
116 АП СЦОН, ФЗ, 1922–1924, стр. 65, За пи сник бр. 3/25.3.1923.
117 Д. Са блић, нав. де ло, 39.
118 АП СЦОН, ФД, бр. 61/1928, Ре ше ње ЕШО бр. Ш 733/243/20.7.1928.
119 Исто, бр. 64/1930, Ре ше ње ЕШО бр. Ш 984/584/18.8.1930. и бр. 65/1930, Ре ше ње ЕШО бр. 

Ш 985/588/18.8.1930.
120 Исто, бр. 15/1937.
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слу жи го ре на ве де на учи те љи ца, ко ја је све пред ме те – без уџ бе ни ка ис пи-
ти ва ла, пи та ња до бро по ста вља ла, у да тим при ли ка ма уче ни ка спо ред ним 
пи та њи ма уве ла у ток гра ди ва. За пи сни ци школ ски у ре ду. Тач но во ди днев-
но зап. о свр ше ном ра ду.“ ЕШО је узео на зна ње овај из ве штај (бр. Ш 549 / 
през. из 1937).121

По чев од 1938. го ди не, те ри то ри ја Епар хи је по де ље на је на осам школ-
ских сре зо ва, са ци љем „што ин тен зив ни јег над зо ра над ра дом м[есног] 
школ ског од бо ра – у чи сто уну тар њим школ ским ства ри ма – и учи те ља [...], 
а ти ме и успе шни јег на прет ка школ ске на ста ве [...], ујед но и да ва ња мо гућ-
но сти да се кан це ла риј ски по сао [...] што ефи ка сни је и бр же вр ши“. Наћ ва ла 
је уз Му на ру и Ве ли ки Сем пе тар при па ла Сем пе тар ском сре зу, а за сре ског 
над зор ни ка по ста вљен је Ни ко ла Ма ле тић, учи тељ у Фен ла ку.122

Сем ин спек ци ја ко је су по вре ме но оба вља ле епар хиј ске вла сти, др жав не 
вла сти су – по сред ством об ла сно га школ ског над зор ни ка – та ко ђе над зи ра-
ле рад срп ских шко ла; ти ме је до ла зи ла до из ра жа ја дво стру ка под ре ђе ност 
срп ских ве ро и спо вед них шко ла. Ме сним школ ским од бо ри ма је на ло же но 
да ре зул та те др жав них ин спек ци ја (пре пис са чи ње ног за пи сни ка) по ша љу 
ЕШО у ро ку од три да на на кон по се те, да би „мо гао спре чи ти све не при јат-
но сти ко је мо гу на ста ти“.123

Школ ски ин спек тор др Ана ста си је По по вић, де ле гат Ми ни стар ства 
про све те за ду жен да над гле да рад срп ских шко ла,124 оба вио је, кра јем школ-
ске 1938/39. го ди не, ин спек ци ју у оде ље њу учи те љи це Да рин ке Ве се ли но-
вић, ко ја је та да ра ди ла са I и II раз ре дом а ујед но би ла и упра ви тељ шко ле. 
Из ве штај под нет на зна ње ЕШО обе ло да њу је да у учи о ни ци ових раз ре да 
не ма до вољ но све тло сти, да је про сто ри ја мрач на и нео д го ва ра ју ћа, али да су 
сви пред ме ти про пи сно об ра ђе ни и с до брим успе хом, а учи те љи ца је свр-
ши ла гра ди во на вре ме. У ре ше њу ЕШО бр. Ш 510/4.8.1939. на во ди се: „Рад 
учи те љи це оце њу је се са вр ло до бро. По зи ва се цр кве на оп шти на да учи о-
ни цу до ве де у ред и пот по ма же учи те љи цу у ра ду, те да јој бе ри ва уред но 
ис пла ћу је. По зи ва се учи те љи ца да и да ље мар љи во ра ди у шко ли и на ро ду“.125 
Иста ин спек ци ја, оба вље на у раз ре ди ма код учи те ља Ива на Ста мо ра на, уз 
кон ста та ци ју да шко ла не ма сво ју ба шту и да Школ ски од бор „не удо во ља-
ва за ко ну, рас по ло же њи ма“, за рад учи те ља, из не ла је сле де ће при мед бе: 
„Учи тељ се ис ти че мар љи вим ра дом. Сви пред ме ти су об ра ђе ни те о рет ски. 
Гла го ли ни су те мељ но об ра ђе ни“. Истим ре ше њем (ЕШО бр. Ш 510/4.8.1939) 
за кљу чу је се: „Рад учи те ља оце њу је се са вр ло до бро. По зи ва се цр кве на 
оп шти на да по треб ну ко ли чи ну зе мљи шта за школ ски врт и њи ву за прак-
тич но ве жба ње ста ви на рас по ло же ње учи тељ ству [...], да ље да се за у зме код 
ро ди те ља да их [децу] уред но ша љу у шко лу. По зи ва се учи тељ да на ста ви 
рад са о бра зно на став ном пла ну и за кон ским про пи си ма“.126

121 Исто, бр. 29/1937.
122 Гла сник ХVI, бр. 11–12 / де цем бар 1937, 3–4.
123 Гла сник VI II, бр. 7 / 15.8.1928, 102–103; Од лу ка ЕШО бр. Ш 839/13.8.1928.
124 Д. Са блић, нав. де ло, 40.
125 АП СЦОН, ФД, бр. 34/1939.
126 Исто, бр. 22/1939.
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У че твр тој де це ни ји, ин спек ци је су по не кад би ле ме шо ви те, то јест 
оба вља ле су их исто вре ме но и за јед нич ки др жав не и епар хиј ске вла сти. У 
за јед нич ком за пи сни ку о из вр ше ној ин спек ци ји у наћ вал ској шко ли 11. ма ја 
1940, ко ји су са ста ви ли др Ата на си је По по вић, Ми лу тин Ми хај ло вић (шеф 
Оде ље ња за ма њин ску на ста ву Ми ни стар ства про све те Кра ље ви не Ју го-
сла ви је ко ји је оце њи вао рад ју го сло вен ских кон трак ту ал них учи те ља)127 и 
епар хиј ски школ ски ре фе рент Ра ди вој Фен лач ки, ла пи дар но је за пи са но: 
„11. ма ја 1940. У Наћ фа ли. Учи тељ ра ди са два оде ље ња. Све је у ре ду“.128 

Исте го ди не, ма ло ка сни је, упри ли че на је и ин спек ци ја Ми ни стар ства 
про све те и ве ра, на че лу са др жав ним ин спек то ром, и уз при су ство др Ата-
на си ја По по ви ћа. Из из ве шта ја ЕШО бр. Ш 1344/11.8.1940, о оде ље њу учи-
теља Ива на Стам о ра на, са зна је мо сле де ће: „по ха ђа ње шко ле не за до во ља ва; 
дру га учи о ни ца ап со лут но не од го ва ра; учи тељ вред но ра ди у шко ли све 
пред ме те са до брим успе хом“. У истом из ве шта ју, школ ски ре фе рент др 
Ата на си је По по вић при ка зу је сво је за кључ ке при ли ком ин спек ци је оба вље не 
1. апри ла 1940: „Учи тељ је са ста вио све раз ре де у јед ној учи о ни ци; при сут-
но је 52 уче ни ка; на став них сред ста ва не ма до вољ но; ис пи та на де ца из На-
у ке о ве ри, Срп ског је зи ка, Ра чу на, Зе мљо пи са, Исто ри је и При род них на у-
ка да ју вр ло до бре од го во ре. Рад учи те ља Ива на Ста мо ра на оце њу је се са 
оце ном 5 (вр ло до бро). По зи ва се цр кве на оп шти на у Са ту Ма ре да се по бри-
не за дру гу учи о ни цу ко ја ће од го ва ра ти са здрав стве ног гле ди шта, да за обе 
учи о ни це на ба ве по треб на учи ла“. И не што као за мер ка: „Учи тељ да са ста ви 
план лек ци ја и под не се на увид“.129

Уз ин спек ци је ко је су се ти ца ле са мог на став ног про це са, шко лу су по-
се ћи ва ле и др жав не са ни тар не вла сти, ка ко би про ве ри ле хи ги јен ску ис прав-
ност школ ских про сто ри ја.

Епар хиј ске вла сти су у ви ше ма хо ва сла ле ме сним школ ским од бо ри-
ма упут ства и у том сми слу. При ме ра ра ди, при ли ком зва нич не са ни тар не 
ин спек ци је, уста но вље но је „да мно ги уче ни ци до ла зе у шко лу пр ља ви, 
не у ми ве ни, нео ши ша ни, нео че шља ни, а не ки да су чак и ва шљи ви“, па се 
на ла же под руч ном учи тељ ству „да обра ти на ро чи ту па жњу на те ле сну чи-
сто ту уче ни ка и да на исту и ро ди те ље деч је упо зо ри“, а у про тив ном, не ка 
слу чај да ље при ја ви др жав ним вла сти ма.130 

За ни мљив је по да так о ин спек ци ји ко ју су 12. но вем бра 1942. у Срп ској 
пра во слав ној ве ро и спо вед ној основ ној шко ли у Наћ ва ли оба ви ли оп штин-
ски ле кар др Ни ко ла је Кри жа нич (Ni co lae Kriz sa nics) и оп штин ски пот кнез 
Ми ха ел Цој ман (Mic hael Ze u mann). О ре зул та ту ин спек ци је у Па ро хиј ском 
ар хи ву са чу ван је зва ни чан до ку ме нат, у ко јем се кон ста ту је: „На став на 
про сто ри ја ко ја се на ла зи по ред Срп ске пра во слав не цр кве је не хи ги јен ска, 
по што: па тос је на ви ше ме ста оште ћен, што омо гу ћа ва да се у про сто ри ју 
уно си пра ши на, пе сак и пр љав шти на, па сто га ва здух ни је чист; про сто ри ја 

127 Д. Са блић, нав. де ло, 41.
128 ТЖСНА, Фонд СПВТ, фа сци кла 71/512-1003/1940.
129 АП СЦОН, ФД, бр. 26/1940.
130 Исто, 1922, Ре ше ње ЕШО бр. Ш 72/15.1.1922.
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ни је окре че на, не до вољ но осве тље на, ни ти про ве тре на; у школ ском дво ри шту 
не по сто ји до вољ но пе ска, да не би уче ни ци, у слу ча ју ки ше, уно си ли бла то 
у учи о ни це; ну жни ци не од го ва ра ју хи ги јен ским нор ма ма; бу на ри ни су по-
кри ве ни, око њих је мо кро, па се по вр шин ске во де сли ва ју у бу нар“. Сле де 
ле кар ски за кључ ци: „Срп ска пра во слав на ве ро и спо вед на основ на шко ла у 
Са ту Ма ре, Ти миш, са овим на зна че ним не до ста ци ма не од го ва ра хи ги јен-
ским по тре ба ма и скре ће мо па жњу да, ако се ови не до ста ци не от кло не за 
10 да на, би ће мо при мо ра ни да пред ло жи мо над ле жним ор га ни ма да се шко ла 
за тво ри, о че му смо из ве сти ли и мен то ра шко ле [црквену општ ину]“.131 На 
од бор ској сед ни ци одр жа ној 7. де цем бра 1942. „пред сед ник из ве шта ва да је 
на опо ме ну окру жног леч ни ка Кри жа ни ћа школ ска дво ра на уре ђе на, као и 
све за мер ке от кло ње не, што је и сам леч ник 2. де цем бра о.г. кон ста то вао, па 
мо ли од бор да ово узме на зна ње“.132 

За кључ ци. Из пре гле да не гра ђе пр о из ла зи да је срп ска шко ла у Наћ-
ва ли 1919–1946. до жи ве ла исту суд би ну као и ве ћи на срп ских шко ла у ру-
мун ском Ба на ту: ме сни Цр кве но-школ ски од бор се су о ча вао са пр о бле ми ма 
еко ном ске и имо вин ске при ро де у по гле ду одр жа ва ња школ ских зда ња, од-
но сно из др жа ва ња учи те ља; епар хиј ске вла сти су се по нај ви ше су о ча ва ле 
са пр о бле ми ма ка дров ске при ро де, што је до во ди ло до че стог пре ме шта ја 
учи те ља из ме ста у ме сто, а не га тив но ути ца ло на ква ли тет на став ног про-
це са. За наћ вал ску шко лу је то ком 27 го ди на име но ван 21 учи тељ, слу жбу 
је пре у зе ло њих 15, од ко јих је 9 слу жбо ва ло по го ди ну да на или ма ње. 

За ни мљи ва је и чи ње ни ца да то ком ско ро три де це ни је, ма да су на по-
сто је ћа учи тељ ска ме ста у ви ше ма хо ва рас пи са ни сте ча је ви, ни је иза бран 
и „на ме штен“ у стал ном свој ству ни је дан учи тељ, већ су сви ра ди ли у при-
вре ме ном свој ству. 

Број но ста ње уче ни ка у раз ма тра ном пе ри о ду ка рак те ри стич но је и у 
ве зи са бро јем Ср ба у ме сту. Уз све из у зет ке и од ре ђе ни пр о це нат не по ха ђа-
ња, од но сно не ре дов ног по ха ђа ња, оп шта тен ден ци ја опа да ња је очи глед на.

С об зи ром на окол но сти ра зно вр сне при ро де у ко ји ма је Срп ска ве ро-
и спо вед на шко ла у Наћ ва ли ра ди ла 1919–1946, оп шти је ути сак да су ње ни 
по сле ни ци ус пе ли да ис пу не основ не ци ље ве – опи сме њи ва ње, од но сно очу-
ва ње вер ске и на ци о нал не све сти сво јих уче ни ка.

131 Исто, бр. 52/1942. Ser vi ciul sa ni tar in Se cu si giu, Nr. 232/1942, Pro ces ver bal din 12 No em vrie 
1942.

132 АП СЦОН, ФЗ, 1939–2012, стр. 57, За пи сник бр. 27/7.12.1942.
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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 у пе ри о ду 1919–1946.133

Шк. год.
Број уче ни ка

При мед бе О снов на 
шко ла 

Поф тор на 
шко ла Све га 

1919/20. 60134

1920/21. 95 95 Пет раз ре да осн. шко ле
1921/22. 89 26 105 Че ти ри ра зр. осн. шко ле

1922/23. 75 33 108 Два  оде ље ња: I–II р. и II I–V р., за тим му шко 
и жен ско

1923/24. 79 27 106
1924/25. 43 44 87135 Че ти ри ра зр. осн., три ра зр. по нов не шко ле
1925/26. 34 69 103136 Пет  ра зр. осн., три ра зр. по нов не шко ле
1926/27. 55 55 Шест ра зр. осн. шко ле
1927/28. 69 69 Шест ра зр. осн. шко ле 
1928/29. 96137 96 Шест ра зр. осн. шко ле
1929/30. не ма по да та ка
1930/31. 91 20 111 Шест ра зр. осн., је дан ра зр. по нов не шко ле138

1931/32. 100139 – 100 Два оде ље ња: I–II р. и II I –VI р.
1932/33. 105 – 105 Се дам ра зр. осн. шко ле 
1933/34. 106 – 106 Се дам ра зр. осн. шко ле 
1934/35. 105 – 105 Се дам ра зр. осн. шко ле 
1935/36. 107 – 107 Се дам ра зр. осн. шко ле 
1936/37. 91 – 91 Шест ра зр. осн. шко ле
1937/38. 97 – 97 Се дам ра зр. осн. шко ле 
1938/39. 89 – 89 Се дам ра зр. осн. шко ле 
1939/40. 83 – 83 Се дам ра зр. осн. шко ле 
1940/41. 76 – 76 Се дам ра зр. осн. шко ле 
1941/42. 73 – 73 Се дам ра зр. осн. шко ле 
1942/43. 73 – 73 Се дам ра зр. осн. шко ле 
1943/44. 71 – 71 Се дам ра зр. осн. шко ле 
1944/45. 62 – 62 Се дам ра зр. осн. шко ле 
1945/46. 63 – 63 Се дам ра зр. осн. шко ле 

133 Уко ли ко ни је друк чи је на зна че но, по да ци по ти чу из та бли ца об ја вље них у ли сту Гла-
сник, од но сно у на ве де ној књи зи Ду ша на Са бљи ћа.

134 АП СЦОН, ФЗ, 1915–1921, стр. 91, За пи сник бр. 21/19.10.1919.
135 С. Ко стић, Ше ма ти зам, 98.
136 АП СЕТ, Фонд СПВШ, Ку ти ја 434, Све жањ 2, Школ ске ма ти це (1926–1940), б. б.: Şco a la 

primară confesională gr. ort. sărbă din Sa tul Ma re din Ti miş, Ane xa: 1. No. 7a / 1926. Ta bloul de spre ele vi.
137 АП СЦОН, Не ре ги стро ва ни ак ти за 1930. го ди ну, Şco a la prim. conf. gr. ort. sârba din co-

mu na Sa tu-Ma re din Ti miş. – Aviz de spre ele vii pro mo vaţi şi re pe tenţi în anul şco lar 1928/29/11.3.1930.
138 Гла сник ХI, бр. 3–4 / 1932, 52.
139 Гла сник ХII, бр. 1 / 1932, 15.
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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 1919–1946.140

Је реј Ки ри ло (Ћи ра) Ср бо ван ро ђен је у Наћ ва ли 22. сеп тем бра 1888. 
Свр шио је основ ну шко лу у род ном ме сту, че ти ри раз ре да гим на зи је у 
Срем ским Кар лов ци ма 1907, др жав ну пре па ран ди ју у Оси је ку 1918. Као 
учи тељ ра дио је у срп ским шко ла ма у Наћ ва ли (1919–1924. и 1928–1929), 
Са ра во ли (1924–1928), Де жа ну (1932–1935) и Мо но што ру (1935–1945). На кон 
по ло же ног ис пи та за све ште нич ко оспо со бље ње, ру ко по ло жен је 14/27. сеп-
тем бра 1929. за ђа ко на, а сле де ћег да на за пре зви те ра. Као све ште ник слу жио 
је у Ма че ви ћу (1929–1932), Де жа ну (1932–1935) и Мо но што ру од 1935. до 
сту па ња у ми ро ви ну. Као ве ћи на шко ло ва них учи те ља, ба вио се и хор ском 
де лат но шћу. У Наћ ва ли је био по кре тач Цр кве ног пе вач ког дру штва „Не вен“ 
1919. го ди не, а у Мо но што ру је 1936. осно вао омла дин ски цр кве ни хор. То ком 
Дру го га свет ског ра та спа сао је не ко ли ци ну ме шта на у Мо но што ру, ко ји ма 
је пре ти ло да бу ду стре ља ни. Умро је 1952. у Те ми шва ру и са хра њен је на 
гро бљу са Бу зи ја шког пу та.

Је ро мо нах Вик тор (По по вић) ро ђен је у Мо кри ну 18. ју ла 1902. Мир ско 
име му је би ло Ве ли мир. За вр шио је пет раз ре да основ не шко ле 1912. и Мо-
на шку шко лу у ма на сти ру Без ди ну 1922/23, где је и за мо на шен 10. ав гу ста 
1923. У чин ђа ко на ру ко по ло жен је 14, а у чин је ро мо на ха 15. ја ну а ра 1924. 
Брат ству ма на сти ра Све то га Ге ор ги ја на Бр за ви при чи сљен је 1926. Слу жбо-
вао је на па ро хи ја ма у Пе тро вом Се лу (1924–1926), Бе ло бре шки (1928), Не-
у зи ни (1929), Љуп ко ви (1930–1932), Сви ни ци (1932–1937). По по тре би, ра дио 
је као учи тељ у: Наћ ва ли (1923), Пе тро вом Се лу (1924–1926), Ма на сти ру 
(1927/28). Го ди не 1937. пре шао је у Епар хи ју ба нат ску, у Ју го сла ви ји. Умро 
је 1. ма ја 1969. и са хра њен је у Бе лој Цр кви. 

Рок сан да Пе тр ов (уда та Ср бо ван) ро ђе на је 9. сеп тем бра 1900. у Ке тве љу. 
На кон основ не шко ле по ха ђа ла је Сред њу гра ђан ску шко лу и за вр ши ла три 
раз ре да. Слу жбо ва ла је у Кне зу (1922–1924) и Наћ ва ли (1924).

Ми лан Ба кић ро ђен је у Вр шцу 10. ма ја 1872. Основ ну шко лу за вр шио 
је у род ном ме сту. На кнад но је по ха ђао пет учи тељ ских те ча је ва у Те ми шва-
ру (1920–1924). Од 19. ок то бра 1889. слу жио је, сваг да у при вре ме ном свој ству, 
по ра зним ме сти ма, ме ђу оста лим у: Че не ју (1896/97), Ве њу (1897/98), Кне зу 
(1919–1921), Му на ри и ма на сти ру Без ди ну (1921–1924), Наћ ва ли (1924/25), 
Ма лом Беч ке ре ку (1925/26) и Ке чи (1926–1928).

Је реј Кон стан тин (Ко ста) Ми ја тов ро ђен је 21. ав гу ста 1881. у Ве ли ком 
Се ми клу шу. Свр шио је че ти ри раз ре да основ не шко ле 1894, че ти ри раз ре да 
гра ђан ске шко ле у Ве ли ком Се ми клу шу 1898. и че ти ри раз ре да Др жав не 
учи тељ ске шко ле у Те ми шва ру 1902, где је и ди пло ми рао. Ди пло му Сом бор-
ске пре па ран ди је до био је 1903. го ди не. До ру ко по ло же ња за све ште ни ка, 

140 Би о гра фи је су на осно ву по да та ка из број них 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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ра дио је као учи тељ у Ке тве љу (1903–1921) и Дра гу ти но ву (Ср би ја) (1921–
1923). По што се ука за ла по тре ба за по пу ње њем све ште нич ко га ка дра у ру-
мун ском де лу Епар хи је те ми швар ске, по ло жио је од го ва ра ју ћи ис пит у Те-
ми шва ру 30. но вем бра 1923. Већ 9. де цем бра 1923. ру ко по ло жен је за ђа ко на, 
а сле де ћег да на за пре зви те ра. Као све ште ник слу жио је у Кне зу (1924–1925) 
и у Наћ ва ли од 1925. до пен зи о ни са ња 1949. По по тре би на ста вио је да ра ди 
као учи тељ у Кне зу (1924–1925) и Наћ ва ли (1925–1936. и 1943–1945). Имао је 
ве лик углед и ужи вао ве ли ко по ве ре ње ме шта на и Ср ба из окол них се ла, али 
и епар хиј ских вла сти. Био је члан Епар хиј ско га школ ског од бо ра и ви ше ко-
ми си ја, Управ но га од бо ра Срп ске на род не ште ди о ни це у Вар ја шу. Пред се-
да вао је осни вач ком збо ру наћ вал ске по дру жни це Зе маљ ске срп ске на род не 
стран ке у Ру му ни ји 3. ју на 1934. По пен зи о ни са њу жи вео је у род ном ме сту 
до смр ти, 24. но вем бра 1952. Са хра њен је на та мо шњем срп ском гро бљу. 

Не вен ка Кер пе ни шан ро ђе на је 17. ју на 1907. у Ве ли ком Се ми клу шу. 
Свр ши ла је основ ну и гра ђан ску шко лу у Ве ли ком Се ми клу шу. По ха ђа ла је 
учи тељ ске те ча је ве у Те ми шва ру 1921–1924. Слу жбо ва ла је у Тор њи (1921–
1923), Ча на ду (1923–1925), Арад-Га ју (1925/26) и Наћ ва ли (1927).

Жар ко Мол до ван ро ђен је у По же же ни 29. сеп тем бра 1900. Сред ње 
обра зо ва ње сте као је у Бе лој Цр кви, где је 1917. ди пло ми рао. По ха ђао је учи-
тељ ски те чај у Те ми шва ру 1929. Слу жбо вао је у Ре ка шу (1926/27), Наћ ва ли 
(1927), ма на сти ру Без ди ну и Му на ри (1927/28), Пе тро вом Се лу (1928/29. и 
1930/31), Стан че ву (1929/30), Кра љев цу (1931–1933) и Тор њи (1933/34).

Ау ре ли ја Ада мо вић (уда та Ер де љан) ро ђе на је у Ве ли ком Се ми клу шу 
2. мар та 1903. Основ ну шко лу и че ти ри раз ре да сред ње гра ђан ске шко ле 
свр ши ла је у род ном ме сту 1920. По ха ђа ла је лет ње учи тељ ске те ча је ве у 
Те ми шва ру (1920–1924), а ди пло ми ра ла у Пе да го шкој шко ли у Те ми шва ру 
1926. го ди не. Би ла је учи те љи ца у Ма на сти ру (1920/21), Са ра во ли (1921/22, 
1927. и 1929), Ве ли ком Сем пе тру (1922–1924), Ча на ду (1925), Вар ја шу (1925–
1927), Наћ ва ли (1928), Не ме ту (1930–1934), Ке чи (1934/35. и 1937/38), Со ки 
(1935–1937), Пе тро вом Се лу (1938–1940), Стан че ву (1940–1944), Руд ни (1945/46), 
Ча на ду (1946–1948), Ма лом Беч ке ре ку (1948–1956). По пен зи о ни са њу жи ве ла 
је у Те ми шва ру, а пре ми ну ла је де цем бра 1976. у бол ни ци у Же бе љу, где је 
и са хра ње на.

Со фи ја Чер нић ро ђе на је 26. мар та 1892. у Ве ли ком Сем пе тру. Свр ши ла 
је основ ну шко лу у ме сту и че ти ри раз ре да гра ђан ске шко ле у Пер ја мо шу. 
По ха ђа ла је учи тељ ски те чај у Те ми шва ру 1921. Слу жбо ва ла је у Ве ли ком 
Сем пе тру (1921–1928) и Наћ ва ли (1928). 

Са ра Сто ја нов (уда та Га ле тин). Као нео спо со бље на учи те љи ца-кур-
сист ки ња слу жбо ва ла је у Ди ња шу (1928/29) и Наћ ва ли (1929). 

Или ја Ди шић ро ђен је 11. мар та 1904. у Ча на ду. Основ ну шко лу свр шио 
је у родном ме сту, а сред њу гра ђан ску шко лу у Ве ли ком Се ми клу шу 1918. 
По ха ђао је епар хиј ске лет ње учи тељ ске те ча је ве у Те ми шва ру (1920–1924), а 
учи тељ ски ис пит по ло жио је 1926. Учи те ље вао је у Лу ка рев цу (1920/21), Шен-
ђур цу (1921–1923), Не ме ту (1923–1926), Арад-Га ју (1926/27), Руд ни (1927), Ча-
на ду (1927–1930), Наћ ва ли (1930/31), Ден ти (1932–1937) и Ча на ду (1937–1948. 
и 1950–1962).
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Иван Ста мо ран ро ђен је у Наћ ва ли 17. ју на 1910. Основ ну шко лу по ха-
ђао је у род ном ме сту, Срп ску ни жу при ват ну гим на зи ју про те Ми ла на 
Ни ко ли ћа у Ке тве љу. По сле успе шно по ло же ног ис пи та за IV раз ред у Др жав-
ној срп ској гим на зи ји у Ста ром Вр ба су 1926. го ди не упи сао се у Учи тељ ску 
шко лу у Сом бо ру. Ди пло ми рао је 1932. Из у зев по ло ви не школ ске го ди не у 
Зла ти ци (1935/36), цео свој рад ни век про вео је у Наћ ва ли, пре да но ра де ћи 
у срп ској ве ро и спо вед ној шко ли (1931–1946), а за тим и у срп ској др жав ној 
основ ној шко ли (1946–1971), чи ји је и ду го го ди шњи ди рек тор био. Ме шта ни 
су га од ми ло ште зва ли Уча. У вре ме 1945–1949. био је пред сед ник при вре-
ме ног Управ ног од бо ра ПСЦОН. На ла зио се на те ча ју за срп ско на став но 
осо бље у Пре де а лу, ка да је ав гу ста 1950. ухап шен, за тим осу ђен, те је као 
по ли тич ки за тво ре ник до де цем бра 1955. ро бо вао (за тво ри Ајуд, Ва леа Не-
а гра и По а р та Ал ба). По осло бо ђе њу вра тио се у Наћ ва лу и на ста вио рад на 
про свет ном и кул тур но-умет нич ком по љу. Већ пр ве го ди не сво га учи те ље-
ва ња у Наћ ва ли осно вао је школ ски хор и пре у зео упра вља ње Пе вач ким 
дру штвом „Не вен“, а на кон Дру го га свет ског ра та ру ко во дио је ме сним омла-
дин ским хо ром ССКДУР-а. Та ко ђе је осно вао на род ни ор ке стар, ко ји је вре ме-
ном пре ра стао у до бро уве жба ну дру жи ну. По след ње го ди не жи во та про вео 
је у Ара ду, где је и умро 1992. Са хра њен је на арад ском гро бљу „По ме ни реа“. 

Да рин ка Ми ја тов (уда та Ве се ли но вић) ро ди ла се у Са ра во ли 9. ок то бра 
1904. Основ ну шко лу за вр ши ла је у род ном ме сту, сред њу гра ђан ску шко лу 
у Ве ли ком Се ми клу шу 1920. По ха ђа ла је лет ње учи тељ ске те ча је ве у Те ми-
шва ру (1920–1924), а учи тељ ски ис пит по ло жи ла 1926. го ди не. Ра ди ла је у 
Стан че ву (1920–1922), Са ра во ли (1922–1925), Ча на ду (1925–1927), Ма лом 
Беч ке ре ку (1927–1934), Тор њи (1934–1936), Наћ ва ли (1936–1939), Ве ли ком 
Се ми клу шу (1939–1951. и 1957–1961) и Мо но што ру (1955/56). Би ла је члан 
Жен ске до бро твор не за дру ге у Ве ли ком Се ми клу шу. Пре ми ну ла је 1978. го-
ди не у Ве ли ком Се ми клу шу и са хра ње на је на та мо шњем гро бљу. 

Бо ри сла ва Га ври ло вић ро ђе на је у Ста рој Мол да ви. Учи тељ ску ди пло му 
сте кла је 1936. на Учи тељ ској шко ли у Вр шцу, а ди пло му је но стри фи ци ра ла 
у Др жав ној учи тељ ској шко ли у Те ми шва ру 1939. Слу жбо ва ла је у Тор њи 
(1936–1938), Ма че ви ћу (1938/39), Наћ ва ли (1939/40) и Зла ти ци (1940–1943).

Ђур ђев ка Ку зма нов ро ђе на je у Ве ли ком Сем пе тру. Основ ну шко лу за-
вр ши ла је у род ном ме сту, на ста ви ла шко ло ва ње у Не мач кој др жав ној гим-
на зи ји у Пер ја мо шу (1934–1936) и у Срп ској сек ци ји ни же гим на зи је „К. Д. 
Ло га“ у Те ми шва ру (1936–1940). Као при вре ме на учи те љи ца ра ди ла је у 
Наћ ва ли 1945/46. год., а ка сни је је би ла на став ник цр та ња.



ŞCO A LA CONFESIONALĂ SÂRBĂ DIN SA TU MA RE (ARAD) 
(1919–1946)

Du šan J. Po pov, De jan Po pov

Re zu mat

Luc ra rea urmăreşte ac ti vi ta tea Şco lii Con fe si o na le Or to do xe Sârbe din Sa tu Ma re 
(ju deţul  Arad, România), începând cu anul 1919, când o par te a Ba na tu lui a re ve nit Re ga-
tu lui României, până în anul 1946, când şco a la a de ve nit de stat. 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 ge o po li tic al funcţionării 
şco lii, cât şi sta tu tul ei le gal (şcoală privată, minoritară, confesională). În con ti nu a re se 
de scriu mo da li ta tea de or ga ni za re a învăţământului, con du ce rea, ca dre le di dac ti ce şi 
greutăţile le ga te de per so nal pe du ra ta ce lor 27 de ani 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.

THE SER BIAN CON FES SI O NAL SCHOOL IN SA TU MA RE (ARAD)  
(1919–1946)

Du šan J. Po pov, De jan Po pov

Sum mary

The pa per fol lows the ac ti vity of the Ser bian Ort ho dox Con fes si o nal School in Sa tu 
Ma re (Arad Co unty, Ro ma nia), be gin ning with 1919, when a part of the re gion of Ba nat 
was at tri bu ted to the King dom of Ro ma nia, un til 1946, when the school be ca me sta te-
ow ned. 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 com men ces with a pre sen ta tion of the ge o po li ti cal con text in which the school 
wor ked, as well as its le gal sta tus (pri va te, mi no ri tary, con fes si o nal school). Furt her mo re, 
the way the school was or ga ni zed is de scri bed, along with the way it was ma na ged and the 
te ac hers who ta ught the re, con stantly fa cing hu man re so ur ce is su es du ring the analyzed 
27 years. The pa per brings in for ma tion on the school pr o per ti es, the ex tra cur ri cu lar 
ac ti vi ti es of the stu dents at that ti me, as well as on the re ports writ ten on the oc ca sion of 
va ri o us in spec ti ons. Along with con clu si ons, at the end of the pa per, 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.

90



UDC 74.071.1(498.5)”17”
374:74/75(498.5)”17”

I l o n a  M i k l o s i k

UN PROFESOR DE ŞCOALĂ  
DE LA MIJLOCUL SECOLULUI XIX DIN TIMIŞOARA,  

HENRIK ÁGOST DUNAISZKY

ABSTRACT: Pornind de la povestea familiei Dunaiszky, originară din Pesta, în 
care cel puţin trei generaţii consecutive au practicat sculptura, autoarea reconstituie 
istoria Şcolii de Desen, care a funcţionat la Timişoara din anul 1783, la început ca in-
stituţie de stat, iar din 1822 subordonată administraţiei locale.1

1 Темишварска Школа цртања, коју је неко време водио Х. А. Дунајски, била је пала у за-
борав. Међутим, иако још није нађен школски архив, зна се из секундарних извора да се ту учио 
Ђура Јакшић. О томе он пише Ђури Даничићу 22. фебруара 1860. говорећи о себи у трећем лицу: 
„По смрти дедовој, видећи му отац његов слаб напредак у наукама, двапут га даде на трговину, но 
Ђорђе двапут остави трговину и осећајући у себи дара посећивао је 1846. године темишварску 
Цајхеншуле, где при годишњем излогу од владике Лоновића два премиума доби, у архитектури 
и у фрајхандцајхнунгу“ (Преписка. Службени списи, Београд 1978, стр. 64). Те податке потврдио 
је Светислав Вуловић: „Отац... с јесени те 1846. године одведе га у Темишвар да само цртање 
учи... Темишварска школа цртања била је прилично на гласу. Имала је до 500 ученика. Учитељ 
је цртања био Дунајски. Код њега је Ђура и на стану био. На крају школске године на годишњој 
изложби добије Ђура од владике Лоновића две награда – у архитектури и у слободном цртању, 
и темишварски немачки лист похвали га као најбољег ученика“ (Критике и огледи, Београд 
1953, стр. 208). Поменути темишварски лист био је Temesvárer Wochenblatt; напис у преводу на 
српски гласи: „У недељу 25. јула већ је одржано додељивање награда, као што смо најавили, у 
Цртачкој школи, у присуству многих угледних гостију, међу којима и Његова ексцеленција 
Преосвећени наш епископ дијецезан, који не изостаје нигде где је у питању унапређење доброте, 
лепоте и корисности. Свечаност, која је, наизглед, оставила дубок утисак, особито на ученике, 
отворио је наш веома заслужни градоначелник Јохан Непомук Прајер говором прилагођеним 
тренутку, а затим је уследило додељивање награда, које је, у присуству школске власти, обавио 
часни господин Јохан Коронги фон Коронг, градски сенатор; он је сваком награђеном, за сваку 
награду, упутио речи охрабрења. Срећни добитници награда били су: из архитектурског цртања 
– Франц Милер [Franz Müller], зидарски шегрт, Антон Лефлер [Anton Löffler], столарски шегрт, 
Аугуст Рајбер [August Reiber], млади зидар; из техничког цртања: Франц Таборски [Franz Taborszky], 
дунђерски шегрт, Јохан Весели [Johann Weszely], браварски шегрт, и Криштоф Шрам [Christoph 
Schramm], столарски шегрт; из слободног цртања: Георг Јакшић [Georg Jaksits], декларисани сли-
кар, Сигмунд Рис [Siegmund Riss], слушалац Филозофије, Франц Штромајер [Franz Strohmayer], 
ученик Трговачке школе, Стефан фон Фишер [Stephan von Fischer], ученик Нормале, и Мар Моран 
[Mar Moran], ученик Трговачке школе. Најсјајнији тренутак целога догађаја приредио је Његова 
ексцеленција господин епископ Фон Лоновић [Lonovics], који је, срдачним обраћањем, не само 
уверио господина професора цртања да би му било мило да из те школе изађе што је могуће већи 
број умешних техничких цртача, него је и допустио да му буде представљен најбољи цртач, којем 
је преко добијене награде додао још један дукат, чиме је остао бесмртан у срцима ученика. Остале 
награде биле су од једноставних дуката, талира и гулдена са кружићем и сви су висили о 
пантљикама, украшени националним бојама“ (бр. 31/31.7.1847, стр. 248) – напомена Уредништва.
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Textul urmăreşte statutul juridic al şcolii, edificiile în care a funcţionat, şirul 
profesorilor, metodele de predare, rezultatele obţinute şi unele nume ale elevilor. Frec-
ventarea Şcolii de Desen a fost obligatorie pentru cei care se dedicau studiilor de pic-
tură, dar şi mai larg, tuturor ucenicilor tâmplari, lăcătuşi, croitori etc, ei neputând fi 
promovaţi drept calfe fără atesatul Şcolii de Desen.

CUVINTE CHEIE: Timişoara, Şcoala de Desen din Timişoara, Familia Dunais-
zky, Henrik Ágost Dunaiszky, Đura Jakšić.

În anul 1839 la cea mai importantă şcoală de desen a Ungariei din acea vreme, 
cea de la Buda, pentru ocuparea postului de profesor de desen, rămas vacant după 
decesul cadrului didactic de specialitate, şi-au depus ofertele nouă candidaţi. La 
acest concurs a participat şi Henrik Ágost Dunaiszky (unul dintre fiii renumitului 
sculptor academic Lőrinc Dunaiszky /1789–1833/ din Ungaria), care în acel moment 
a condus o şcoală de desen particulară în oraş. 

Henrik Ágost, primul din cei patru fii ai renumitului sculptor academic 
Dunaiszky2 Lőrinc (1789–1833) din Ungaria, s-a născut la 16 februarie 1812 la 
Pesta şi probabil – precum şi fraţii săi – a învăţat primele cunoştinţe de sculptură 
lucrând în atelierul părintelui său. Studiile de artă le-a continuat la Academia de 
Arte de la München, unde în anul 1833 este menţionat printre studenţii instituţiei. 
În 1847 aici apare în registrul studenţilor münchenezi3 şi unul dintre fraţii săi mai 
tineri, László Dunaiszky (1822–1904) – cel care în privinţa renumelui şi a nume-
roaselor opere executate pentru capitala Ungariei a călcat pe urmele tatălui.

Nu se ştie ce l-a determinat pe primul născut al familiei să-şi aleagă o carieră 
oarecum independentă de cea a tatălui4. În 1839 pare-se că a fost profesor de desen 
la Buda şi încerca să continue această profesie, nu tocmai uşoară în epocă. În urma 
concursului din anul menţionat el a reuşit să se situeze pe locul al doilea. Câştigător 
al concursului a fost declarat János Hofbauer (1803–1839), profesor de desen şi 
litograf venit din oraşul Győr5; el a obţinut recomandarea consiliului oraşului 
capitală pentru ocuparea acestui post.

Date deosebit de importante referitoare la tânărul Dunaiszky sunt comuni-
cate în lucrarea d-nei Cifka Péterné6 care, relatând despre activitatea lui Hofbauer, 
a publicat şi procesul verbal al concursului, protocolul, în care s-au făcut aprecieri 
la adresa participanţilor. Comisia forurilor superioare a considerat că desenele 
tehnice înaintate, realizate în tuş, reprezentând fragmente de arhitectură, au fost 

2 Numele de familie apare scris de biografii săi şi în varianta Dunajszky şi cu grafia Dunaiszky. 
Familia însă a utilizat a doua formă de scriere.

3 Somogyi Miklós, Magyarok a Müncheni Képzőművészeti Akadémián 1824–1890 in: Művészet, 
1912, nr. 5., p. 178: Registrul vol. I. nr. 2105 Henrik Za Dunajszky, 21 de ani, născut în Pesth, Ungaria, 
părintele sculptor, [urmează specialitatea de] sculptură, [înregistrat] în 7 noiembrie 1833; László, 
fratele său mai tânăr, a fost trecut în volumul II, fiind înscris în anul 1847, tot la sculptură. Registrele 
matricole sunt publicate pe site-ul: Matrikeldatenbank – Akademie der Bildenden Künstler München; 
Szögi László, Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon. 1789–1919, Budapest 
2001, p. 655. 

4 Nu a continuat să lucreze în atelierul tatălui său după moartea acestuia, survenită în 1833, 
precum a făcut mult mai târziu fratele său mai mic Dunaiszky János Lőrinc (1827–1865), Cf. Művészeti 
Lexikon, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1965, I., p. 570–571.

5 Cifka Péterné, Adatok Hofbauer János működéséhez valamint a Budai Rajziskola történetéhez 
in: Tanulmányok Budapest múltjából 19. (1972), p. 239–250.

6 Idem, p. 248–249.



93

clare, executate conform „tuturor regulilor” şi au dovedit „cunoaşterea perfectă a 
bazelor acestei artei”, latură a artistului care s-a dedus şi din „practicarea speci-
alităţii artei sculpturii”. Mai puţin reuşite au fost planşele reprezentând ornamen-
tele cerute şi cele cu desene florale (apreciate ca lucrări neterminate însă promi-
ţătoare), neajunsuri care, „având în vedere sârguinţa concurentului”, s-ar fi putut 
elimina în urma unor studii mai aprofundate. 

Credem că pierderea şansei de ocupare al importantului post l-a readus un 
timp pe Henrik Dunaiszky la preocupările sale anterioare. Alături de părintele 
său, care a executat lucrări de sculptură în diverse materiale (piatră, lemn, stucatură 
etc.), a participat la activităţi speciale, complexe, ivite în cursul realizării unor 
angajamente mai importante contractate în perioada premergătoare pregătirii 
sale academice. Acest lucru se va regăsi mai târziu în titulatura sa folosită în momen-
tul prezentării sale în faţa oficialităţilor: „sculptor, auritor şi profesor de desen” 
(Bildhauer, Vergolder und Zeichenlehrer). Cu prezentarea acestor specialităţi op-
tează în toamna anului 1842 pentru ocuparea postului de profesor de desen al 
şcolii normale din oraşul Timişoara.

Încă de la finele secolului XVIII în Cetatea Timişoarei funcţiona o şcoală 
de desen deschisă la insistenţele conducătorilor de bresle. Cerinţa tot mai mare 
pentru meşteri şi calfe pricepuţi, cu mână sigură şi cu o bună pregătire de bază în 
meseriile alese, i-a obligat pe patroni să se îngrijească de pregătirea profesională 
a ucenicilor neinstruiţi, veniţi în târguri mai cu seamă din zonele rurale bănăţene.

Şcoala normală (cunoscută şi sub denumirea de şcoala naţională, schola 
normalis, schola nationalis) din Timişoara a luat fiinţă în 1775, în urma procesului 
de reformare a învăţământului din timpul domniei împărătesei Maria Terezia. În 
cadrul acestor şcoli s-a predat şi desenul şi muzica. Sistemul de învăţământ a fost 
stabilit prin I. Ratio Educationis (1777), îmbunătăţit prin ordine şi dispoziţii apărute 
în deceniile viitoare. 

Decretul împăratului Joseph II., publicat încă în 1783, a prevăzut organizarea 
şcolilor de desen de duminică şi frecventarea lor obligatorie de către ucenici. În 
afară de aceştia orele de desen au devenit obligatorii pentru toţi acei elevi din clasele 
a patra ale şcolii normale care s-au pregătit pentru o carieră tehnică. Dar au fost 
obligaţi să participe la aceste cursuri şi viitorii învăţători care au urmat preparandia. 
După trei ani (în 1786) un alt ordin, emanat de Curtea vieneză, a făcut cunoscut 
prin ţară că, în acele oraşe unde activează şcoli de desen, nici o calfă nu va putea 
să obţină titlul de meşter decât dacă va putea aduce dovezi scrise că a participat 
cel puţin un an la cursurile şcolii de desen. Mai apoi ordinele emise în perioada 
domniei împăratului Franz II. (1792–1835) au devenit şi mai stricte privind pre-
darea desenului: şcolile de desen au trebuit să aibă în mod obligatoriu trei clase 
şi s-a prevăzut „sub ameninţarea amenzii băneşti, că în acele oraşe în care func-
ţionează şi şcoli de desen, în anumite meserii (ex. de zidari, cioplitori, lăcătuşi, 
strungari) pot fi primiţi în rândul ucenicilor doar acei tineri care au terminat cu 
succes clasa a patra şi au frecventat un an şcoala de desen.”7 

7 Tóth Péter, A hazai rajzoktatás története a népoktatási törvényig. A rajziskolák in: Neveléstörténet, 
2006, nr. 1–2 szám. Articol publicat pe Internet.
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La faţa locului însă, la periferia Imperiului, a fost deosebit de mare numărul 
acelor aspiranţi-ucenici care nu au avut parte de o instruire instituţionalizată, nu 
au beneficiat nici măcar de noţiunile elementare oferite în cadrul claselor primare. 
Pentru suplinirea acestor lipsuri au fost introduse orele de studii care s-au efec-
tuat în zilele de duminică sau în zilele de sărbătoare. În rândul „elevilor” deseori 
s-au regăsit nu doar copii în vârstă de 10-12 ani ci deseori şi tineri mai maturi 
care au fost „şcolarizaţi” astfel, oarecum împotriva voinţei lor, în defavoarea tim-
pului lor liber. Lipsa studiilor elementare a făcut ca şcolile de desen să aibă un 
profil mixt: în anul 1805 la Timişoara, în aceste şcoli de duminică, în afară de desen, 
elevii au mai învăţat şi silabisire, citire, scriere, socotire şi catehism. Conform 
relatărilor ziarelor contemporane situaţia pare să nu fi fost mult schimbată nici 
prin deceniile cinci şi şase ale secolului XIX.

Nici problema spaţiului oferit şcolilor din capitala Banatului nu s-a rezolvat 
până la cumpăna dintre secolele XIX–XX. Şcoala normală, despre existenţa căreia 
documentele pomenesc deja în anul 1776, mult timp a fost plasată în clădirea 
Spitalului Orăşenesc. În urma hotărârii Consiliului Orăşenesc ea a fost mutată 
din acest local în care condiţiile de igienă, şi aşa precare în epocă, au periclitat 
sănătatea copiilor. Nici noua locaţie găsită – clădirea Ordinului Iezuit – nu prezenta 
perspective mai bune, deşi după desfiinţarea Ordinului oraşul a cumpărat clădirea 
şi a intenţionat să o renoveze în vederea aşezării aici a şcolii normale şi a parohiei 
catolice a cartierului Cetate. Socotelile oraşului au trebuit să fie refăcute din cauza 
voinţei episcopului Kőszeghy László care, beneficiind de sprijinul împăratului, a 
obţinut clădirea pentru Seminarul Catolic. La propunerea episcopului Şcoala Nor-
mală a fost mutată în clădirea Mănăstirii claustrului franciscanilor. Nici această 
clădire, aflată în stare deosebit de proastă, pe jumătate prăbuşită, umedă şi insa-
lubră, fără apă potabilă nu a corespuns condiţiilor de igienă. Consiliul Oraşului, 
vizitând locul propus, a constatat îngrozit că „sălile înguste şi umede, aerul îmbibat 
de mirosul morţilor, miile de şoareci şi şobolani care mişună pe acolo, toate aceste 
lipsuri sub nici o formă nu fac posibilă plasarea claselor în acest spaţiu”8. Fiind 
ameninţată şi de prăbuşire, după 1807, Consiliul a mutat din nou şcoala în vechea 
clădire a Magistratului Sârb. În acest edificiu au fost plasate clasele de studiu, dar şi 
locuinţele învăţătorilor cu dependinţele lor (una la parter şi două la etaj) precum 
şi sala de desen, situată tot la etaj. 

Soarta şcolii de desen a mers în paralel cu cea a Şcolii Normale.
La început profesorii de desen au fost plătiţi de stat, din această cauză ei s-au 

şi mândrit cu titulatura de „profesori regali”. Din anul 1822 şcoala de desen a fost 
preluată de oraş, care a asigurat atât salariile cât şi spaţiul pentru locuinţă (locuinţă, 
dependinţe, lemne pentru încălzirea locuinţei şi a claselor) cadrelor didactice. În 
rândul acestora istoricii9 pomenesc un anume Franz Kimstetten / Kimstätten care a 
condus cu succes şcoala de desen timp de zece ani (1786–1796)10, urmat de profesorul 

8 S. M. Hetzel Samu, Geschichte und Statistik des Volksschulwesens der königliche Freistadt 
Temesvár, Budapest 1873, p. 234–235; Hetzel Samu, A belvárosi iskolaépület története 1776–1807, p. 
14–15 in: Értesítő az 1892–93-as tanévről, Temesvár 1894, p. 13–16.

9 S. M. Hetzel, Geschichte und…, p. 196. 
10 Berkeszi István, Temesvári művészek, Temesvár 1909, p. 16. Aminteşte că rezultatele profesorului 

au fost apreciate de însuşi împăratul Joseph II.
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de desen vienezul Joseph Fino / Finó (1862–1817) care – conform documentelor care 
îl citează ca graphidis magister sau graphidis delineator11 – începând din anul 
1788 a fost angajatul şcolii, stabilindu-se în Cetate. El a rămas în istoria învăţă-
mântului timişean şi pentru faptul că din proprie inţiativă a mărit numărul orelor 
obligatorii de desen din timpul duminicilor şi sărbătorilor legale de la două la patru, 
oferind separat şanse de pregătire pentru ucenici şi separat pentru calfe. După un 
timp a obţinut chiar şi dreptul de cetăţean şi titulatura de graphidis magister 
emeritus. La bătrâneţe s-a transferat la arhiva de hărţi a oraşului, astfel că, pro-
babil din anul 1815, postul lui a fost preluat de mai tânărul său ajutor, Johann Schütz 
(1779–1825), pictor sosit din Viena şi stabilit în Cetate.

După decesul lui Schütz (iunie 1825), pentru o scurtă perioadă, a ajuns în 
acest post ca suplinitor Joseph Krämmer (1797–1841), pictor de scene istorice şi de 
peisaje, care în acea vreme a predat desenul la Oraviţa. Însă în primăvara anului 
1826, la recomandarea Consiliului Orăşenesc, dintre mai mulţi optanţi pentru 
post i s-a acordat întâietate lui Franz Schapka (1788–?), fiu al pictorului timişo-
rean Franz Antonius Schapka12, născut în Cetate. Pe lângă susţinerea Consiliului 
probabil a tras cumpăna în favoarea lui şi faptul că el fusese deja cetăţean (civis) 
şi stăpânea şi limba maghiară. Însă, după mai puţin de trei ani, nemulţumit de 
condiţiile de care „se putea bucura” în postura de cadru didactic, în urma unor 
diferende, a renunţat la post şi probabil a părăsit oraşul. Locul vacant a fost preluat 
din nou, la început ca suplinitor, de pictorul Joseph Krämmer, care urmând calea 
legală, de această dată înarmat şi cu recomandarea Consiliului Orăşenesc, a ieşit 
victorios dintre cei care au ţintit la poziţia de profesor de desen orăşenesc. Docu-
mentele aprobate de forurile superioare au ajuns în oraş abia în august 1830, 
faptic însă el a început predarea în toamna anului 1829. Pentru un deceniu grija 
ocupării postului nu mai apăsa umerii Consiliul Orăşenesc. În iulie 1841, tocmai 
în perioada examenelor, profesorul Krämmer, în vârstă de 44 ani, a fost lovit de 
apoplexie şi a decedat. Prin recomandarea preotului Grossek a fost adus la catedră, 
ca suplinitor, un profesor de desen tot de la Oraviţa, Franz Mayer13. 

Din nou a trebuit parcursă calea legală: oferta oraşului, publicarea postului 
vacant de profesor de desen (care s-a făcut în revista Pesti Hirnök), examinarea 
candidaţilor, trimiterea actelor la k. u. Landes Ober Bau Direction, în capitală la 
comisia de specialitate a Locumtenenţei Regale şi... aşteptarea aprobării. Impor-
tanţa şcolii şi a oraşului se reflectă prin faptul că la concurs s-au prezentat 13 
concurenţi. Dintre aceştia alegerea Consiliului Orăşenesc l-a favorizat pe Henrik 
Ágost Dunaiszky. 

Pesemne că tânărul sculptor a repetat rezultatele bune obţinute cu ocazia 
examenului susţinut pentru Şcoala de Desen din capitala Ungariei. Nu ne este 
clarificat din ce motive nu a preluat postul de profesor de desen al acelei instituţii, 

11 Posibil ca pregătirea sa originală să nu fi fost cea didactică. În această perioadă desenul a 
putut să fie predat atât de profesori instruiţi în această specialitate cât şi de către ingineri sau arhitecţi 
(chiar militari). 

12 Numele transcris în foarte multe „variante” este o caracteristică a documentelor vremii, apare 
în diverse surse (Schapka, Sabatka, Csapka etc.).

13 În câteva documente figurează cu numele de Franz Mager (din Oraviţa). În 1839 a fost înscris 
şi el la examenul pentru ocuparea postului din Şcoala de Desen de la Buda, dar s-a retras. 
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deoarece János Hofbauer, care câştigase respectivul concurs, a decedat încă înaintea 
începerii anului şcolar 184014. Dunaiszky a rămas în oraşul său natal, unde în 
perioada următoare a realizat o sculptură în piatră pentru faţada Casei Comitatului 
din Pesta. Decorul de faţadă – reprezentând un leu rampant cu limba scoasă şi 
ridicând în laba dreaptă o coroană, simbolul oraşului – aşezat pe frontonul edifi-
ciului în anul 1841, în zilele noastre încă decorează acest edificiu. 

Deşi opţiunea Consilului Orăşenesc s-a făcut în septembrie 1841, actele ne-
cesare angajării definitive au ajuns mai greu la conducerea urbei. Între timp 
(până când a decurs examinarea autobiografiilor de specialitate, a planşelor can-
didaţilor, s-a întocmit protocolul, şi mai apoi până când acest proces verbal a fost 
trimis la Timişoara conţinând aprobarea finală pentru ocuparea postului de pro-
fesor de desen), s-au perindat mai mulţi suplinitori în şcoala normală. Fostul 
cadru didactic, Franz Mayer, a părăsit oraşul, cedând pentru un timp locul lui Josef 
Habinger şi altora. 

La insistenţele şi urgentările episcopului catolic al Diecezei Cenadului, 
József Lonovics (1793–1867) – care în această perioadă (1841–1847) a îndeplinit şi 
funcţia de director general al Districtului Şcolar Oradea – în anul 1843 Henrik Ágost 
Dunaiszky a reuşit până la urmă să ocupe postul său de profesor de desen15. De 
atunci şi până la moartea sa, survenită la 17 decembrie 1875, timp de trei decenii, 
el a predat această disciplină în şcoala normală din Timişoara. O perioadă înde-
lungată a fost profesor de desen la Şcoala Normală din Cetatea Timişoarei16, iar 
din octombrie 1870 până la moartea sa a funcţionat ca profesor de specialitate 
mirean şi în cadrul Gimnaziului Superior Piarist al oraşului17. 

A reuşit să obţină sprijinul Consiliului Oraşului prin îndeplinirea condiţiilor 
de bază: a avut o bună calificare pentru postul didactic, a fost sculptor şi poleitor, 
a stăpânit limba germană, maghiară, slavă18 şi latină, a prezentat impecabil planşele 
cerute, necesare predării în cadrul orelor, precum probabil, conform uzanţelor, a 
anexat şi câteva din creaţiile sale proprii pentru a convinge comisia de aptitudinile 
sale. În timpul procesului de predare în şcolile normale ale vremii s-au utilizat 
foarte des planşele-model create de profesori şi câteva modele de gips. Aceste 
planşe au fost în prealabil trimise Academiei de Arte din Viena pentru fi supuse 
mai întâi examinării, selectării şi în final aprobării spre utilizare. Din păcate s-au 
păstrat foarte puţine exemplare de acest gen, cu greu putem reconstitui câteva 
aspecte ale metodei predării desenului de la mijlocul secolului XIX. 

Muzeul de Artă Timişoara păstrează şase astfel de rarităţi. În anul 1911 
Berkeszi István, custodele muzeului bănăţean, a cumpărat „6 bucăţi desene, mă-
rimea 32x40 cm., flori, executate pe hârtie de desen. Aceste desene au fost făcute 

14 Cifka P., op. cit., p. 245.
15 S. M. Hetzel, Geschichte und…, p. 197, afirmă că profesorul şi-a început activitatea în martie 

1843; Berkeszi., op. cit., p. 110, menţionează ca data începerii activităţii sale iunie 1842.
16 Unele statistici din deceniul patru, referitoare la activitatea profesorilor, îl amintesc pe 

Dunaiszky şi ca „hangmester” (maestru de muzică) în preparandia care funcţiona în cadrul şcolii. 
17 Hetzel Samu, Néptanodai Értesítő, 1874–75, Temesvár 1876, p. 23.
18 Acest lucru s-a specificat în Protocolul întocmit cu ocazia examenului din 1839 la Buda: „26 

Jahre alt, er spricht deutsch, ungarisch, slavisch und lateinisch” in: Cifka Péterné, op. cit., p. 248. Sub 
expresia de limba „slavă” posibil trebuie înţeleasă limba slovacă, tatăl său fiind originar dintr-o familie 
de tâmplari din localitatea Libetbánya din nordul Ungariei (azi L’ubietová, azi Slovacia).
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de elevii gimnaziali ai profesorului de desen, timişoreanul Dunajszky Henrik, la 
Timişoara, în perioada anilor 1854–1857 şi sunt nişte foarte frumoase exemplare 
ale succeselor obţinute atunci în terenul predării desenului. Împreună, au fost 
plătite pe aceeaşi chitanţă, 30 de coroane, la 11 ianuarie (1911)”19. Lucrările 
desenate cu creionul, foarte asemănătoare, reprezintă nişte buchete alcătuite din 
tot felul de flori. Textul din josul paginii (manuscrisul lui Dunaiszky?) relevă 
numele elevului care l-a aşternut pe hârtie şi anul (1854). Asemănarea dintre ele 
indică utilizarea/copierea unor modele preexistente iar elaborarea compoziţiilor, 
plasarea umbrelor trădează autori deja familiarizaţi cu executarea unor astfel de 
planşe; probabil sunt produsele membrilor din clasele superioare. Din păcate darea 
de seamă nu aminteşte numele persoanei care a oferit spre vânzare aceste piese.

Metoda principală a predării a constat din copierea modelelor oferite de profe-
sori. În clasa întâi elevii s-au familiarizat cu diferite instrumente simple, folosite 
la realizarea desenului, ei au fost instruiţi în executarea unor linii drepte, perpen-
diculare, oblice şi au început desenul liber, simplu: frunze şi fructe. În acest scop 
au fost nevoiţi să facă numeroase exerciţii, să repete anumite propuneri de schiţe 
venite din partea dascălului, să-şi dezvolte îndemânarea. În primele două clase 
s-a elevilor s-a impus şi exersarea caligrafiei. În clasa a doua s-a pus accent pe 
desenul tehnic, pe recunoaşterea corpurilor geometrice (pe geometrie descriptivă), 
pe utilizarea riglei, a compasului, pe siguranţa şi acurateţea liniilor – toate nece-
sare viitorilor meşteşugari – iar în clasa următoare s-a acordat atenţie desenului 
decorativ, în special celui legat de arhitectură, considerat că dezvoltă atât creati-
vitatea cât şi îndemânarea. S-a studiat perspectiva, aşezarea umbrelor, reprezenta-
rea corpurilor geometrice în spaţiu, desenul la scară. Ucenicii trebuiau să mărească 
sau să micşoreze anumite figuri după modelele expuse. Pe lângă aceşti tineri 
şcoala a mai oferit posibilitate de perfecţionare şi pentru cei care au dorit să ur-
meze o şcoală tehnică superioară, punându-i să reproducă planşe mai complicate 
(planşe tehnice, ornamente de arhitectură, fragmente arhitecturale, coloane apar-
ţinând diferitelor stiluri artistice, mai rar desene complicate de flori sau siluete 
umane urmărind proporţiile corpului). Au putut frecventa orele şi cei care au 
visat să ajungă pe băncile vreunei instituţii de artă, cadrele didactice îi introduceau 
pe cei talentaţi în tainele desenului liber şi în ale utilizării culorilor. 

Pentru majoritatea copiilor săraci, daţi în grija meseriaşilor de către părinţi 
pentru a deveni ucenici şi mai târziu calfe, aceste ore obligatorii din zilele de sărbă-
toare şi de duminică au însemnat alte greutăţi. Mâinile lor obişnuite cu muncile 
grele, prestate în preajma meseriaşilor, nu au stăpânit uşor instrumentele de desen. 
Majoritatea, în ciuda obligativităţii învăţământului primar, au fost analfabeţi sau 
semianalfabeţi. Din această cauză la şcoala de duminică şi la nou introdusa şcoală 
de repetiţie s-a pierdut foarte mult timp cu învăţarea scrisului şi cititului. Pentru 
obţinerea statutului de ucenic (sau calfă) nu a fost de ajuns prezenţa lor la orele 
prevăzute de lege, ei au trebuit să intre şi în posesia unor calificative minimale 
– condiţii urmărite îndeaproape de angajatorii lor. Acest lucru deseori a generat 
nemulţumirea cursanţilor, care neîndrăznind să se revolte împotriva stăpânilor 
lor, au produs dezordine, gălăgie în clase, nu s-au supus profesorilor, au chiulit de 

19 Temesvári Történelmi és Régészeti Értesítő, 1912, caietele I–IV, p. 47 – Dare de seamă. 
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la program ori au manifestat colectiv reavoinţă împotriva acestuia. O ciocnire 
violentă de acest gen a avut loc şi în anul 1845, când, în urma lipsei numeroşilor 
învăţăcei de la cursurile de duminică, profesorul Dunaiszky a refuzat eliberarea 
actelor de absolvire pentru cei care nu s-au prezentat la şcoală în perioada prevă-
zută de studii. Întrucât lipsa dovezilor scrise ar fi amânat eliberarea ucenicilor, 
aceştia au recurs la jigniri, grosolane ameninţări cu bătaie la adresa profesorului, 
agitarea bâtelor aduse cu ei la şcoală. Dunaiszky a înaintat o plângere Consiliului 
Orăşenesc cerând sprijin pentru rezolvarea sitaţiei20. 

Nu a fost un caz singular, nici în anul începerii carierei sale de profesor timi-
şorean nu a întâlnit o situaţie mai fericită: din cei 99 de copii înscrişi – pe lângă 
gimnazişti, viitori învăţători, câţiva calfe în majoritate au fost ucenici – jumătate 
dintre aceştia nu a călcat pragul şcolii21. Totuşi, conform ziarului Temesvarer 
Wochenblatt, în anul 1843 el a organizat la finele anului şcolar o expoziţie din 
lucrările elevilor săi, dintre care ziarul menţionează numele celor trei care au 
obţinut şi premii: Ferenc Schmidt cu proiectul unei construcţii, Lajos Benárd cu un 
peisaj şi Döme Malitchi cu un desen reprezentând siluete umane, redate în tuş22. 

Expoziţiile elevilor după terminarea anului de învăţământ s-au organizat 
deja din anul 1827. Deseori şi oferirea premiilor s-a făcut în cadru festiv, partici-
pând şi consilierii oraşului (majoritatea meseriaşi de frunte). Despre o astfel de 
înmânare a premiilor a informat în rubrica ştirilor locale şi nr. 31. al săptămâna-
lului Temesvarer Wochenblatt atunci, când într-un articol mai amplu, a relatat de 
prezenţa episcopului József Lonovics la festivitatea şcolii de desen. Alături de 
episcopul catolic a fost prezent şi primarul Timişoarei, Johann Nepomuk Preyer, 
dar şi senatorul Johann Koronghy. Printre cei premiaţi cu o monedă de aur s-au aflat 
ucenici tâmplari, zidari, dulgheri, zugravi, lăcătuşi (cei mai mulţi copii ai unor 
cunoscuţi meseriaşi din oraş), dar şi un student la filozofie, Sigmund Kiss, alături 
de „un pictor în devenire” (angehender Maler), Georg Jaksits, care a obţinut dis-
tincţia pentru realizarea unui desen liber23. Foarte mulţumit de rezultatele şcolare 
Lonovics i-a felicitat pe tineri şi le-a oferit câte un ducat de aur peste premiul deja 
obţinut. 

Mult mai târziu, din memoriile pictorului Đura Jakšić (1832–1878) – tânărul 
promiţător, premiat în 184724 – s-a înţeles că el, în timpul când a urmat şcoala de 
desen din Timişoara (perioada 1846–1847), a locuit la profesorul Dunaiszky. A 
fost un lucru obişnuit în acea vreme ca dascălii, pentru a completa veniturile lor 
modeste să primească în gazdă 3–4 elevi iar soţiile profesorilor să gătească şi pentru 

20 Berkeszi I., op. cit., p. 110–111. Din păcate azi nu se mai regăsesc în arhivele oraşului aceste 
acte care un timp au fost păstrate în arhiva Şcolii de Meserii din Timişoara, alături de cele două volume 
de registre conţinând lista elevilor care au urmat şcoala de desen a oraşului în perioada 1798–1872. În 
anul 1910 Berkeszi încă a reuşit să le răsfoiască.

21 Temesi Lapok, 1877 apr. 26, p. 2 – într-un articol amplu descrie situaţii asemănătoare întâlnite în 
şcoala de duminică, frecventată de 150 de ucenici rebeli. Tinerii de 15–18 ani fac gălăgie, se comportă 
necuviincios, înjură şi îngreunează desfăşurarea cursului; un membru al comitetului şcolar, care a 
inspectat orele, a trebuit să apeleze la intervenţia autorităţilor pentru a calma spiritele. 

22 Temesvarer Wochenblatt, 1843, nr. 31; Berkeszi I., loc. cit.
23 Temesvarer Wochenblatt, 1847, 31. Juli, p. 248.
24 Jakšić, în perioada frecventării şcolii de desen din Timişoara a obţinut şi un premiu pentru un 

desen de arhitectură. 
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aceşti copii. Deseori, dacă familia elevilor îşi permitea, au apelat şi la câteva ore de 
meditaţii. La început se pare că şi sculptorul a locuit în şcoală, dar pe la jumătatea 
anilor ’50 el s-a mutat cu numeroasa sa familie în suburbia Fabric. 

La mijlocul secolului XIX oraşul Timişoara a început să planifice organizarea 
unei şcoli reale, cu mai multe clase. Conducerea oraşului, în vederea utilizării sălilor 
de clasă folosite ca locuinţe, îi cere consilierului Georg Kraul să pregătească un 
raport în acest sens. Din actul întocmit aflăm că în august 1853 profesorii Prenner 
şi Dunaiszky încă au mai locuit camerele aflate la etajul şcolii25. Tot aici s-a men-
ţionat şi salariul profesorului de desen: 400 forinţi. Familia Dunaiszky probabil 
că în această perioadă şi-a schimbat domiciliul, s-a mutat în suburbia Fabric. 
După 20 de ani, în Registrul de decese, s-a consemnat şi adresa lor: Gyárváros 
267 (Fabric 267). Harta oraşului din anul 1881 situează lotul 267/11 la intersecţia 
străzilor Tigris şi Pacsirta/ Lerchen (azi str. Tigrului şi Ion Neculce), chiar pe 
colţ, unde s-a ridicat o casă care a beneficiat de un generos teren în jurul ei. De 
la casă un drum larg ducea drept pe malul Begheiului, la locul numit Kőfaragó 
sor / Steinmetz Zeile (azi str. Fr. Chopin), zona de lucru a cioplitorilor în piatră. 
Posibil ca Dunaiszky să fi frecventat des această zonă, eventual a şi lucrat aici. 

Registrele de stare civilă, deşi mai greu de urmărit26, oferă câteva date referi-
toare la familia profesorului. Probabil că fusese deja căsătorit în momentul mutării 
sale în Banat, deoarece în 1842 sau în 1843 este tatăl unui băieţel (Carolus), care 
a decedat ulterior la Timişoara, la vârsta de trei anişori. În ianuarie 1845 soţia sa, 
Anna Schmikl, naşte un alt băieţel (Georgius Eduardus), însă acesta se stinge din 
viaţă după o lună. În iunie 1846 o aduce pe lume pe fiica lor (Cornelia Dominica), 
care ajunsă la maturitate s-a măritat în oraş. Până la această dată naşterile şi decesele 
au fost trecute în Registrele Cetăţii. Nu cunoaştem nici numărul nici numele tu-
turor copiilor sculptorului. În momentul decesului său s-a menţionat faptul că a 
rămas în urma sa o familie nevoiaşă, destul de numeroasă care ar trebui sprijinită 
de oraş ţinând cont de meritele sculptorului. Unul dintre fiii lui, Antal Dunaiszky, 
în deceniile următoare a îmbrăţişat o meserie înrudită, a devenit un cunoscut 
sculptor (decorator) de faţadă. 

Henrik Dunaiszky s-a integrat relativ repede în viaţa oraşului. În anul 1843, 
alături de somităţile oraşului, a participat la Congresul (ambulant) medicilor şi 
naturaliştilor maghiari organizat la Timişoara27. În secţiunea la care a luat parte au 
fost prezentate lucrări legate de flora şi fauna regiunii precum şi unele referitoare 
la creşterea animalelor. Expoziţia organizată cu acest prilej a purtat probabil şi 
amprenta profesorului de desen din capitala Banatului.

În anul 1847 Henrik Dunaiszky a primit din partea episcopului de Cenad 
însărcinarea de a calcula bugetul necesar mutării grupului statuar al Sfintei Marii, 

25 Berkeszi István, A Temesvári Magyar Királyi Állami Főreáliskola története, Temesvár 1896, 
p. 5.

26 Henrik Dunaiszky a fost de religie evanghelică, iar soţia sa a fost romano-catolică. Datele 
privind momentele importante ale familiei sunt trecute când în Registrele Parohiei romano-catolice 
când în cele ale Parohiei luterane. Nu este exclus ca unii dintre copii să se fi născut în altă parte, nu la 
Timişoara. 

27 Lucrările prezentate şi lista membrilor participanţi la secţiile acestui congres a fost tipărită la 
Pesta în 1844 cu titlul: Magyar orvosok és természetvizsgálók Temesváratt tartott negyedik nagy-
gyűlésének Munkálatai.
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ridicată în 1753 în piaţa din faţa Primăriei oraşului. Deşi statuia nu necesita inter-
venţii majore, Consiliul Orăşenesc, motivând cu „pericolul ce reprezintă pentru 
trecători starea precară a statuii”, ar fi dorit scoaterea ei în faţa Porţii Petrovara-
dinului. În ciuda protestelor şi argumentărilor episcopului mutarea părea iminentă, 
astfel că József Lonovics a apelat la cunoştinţele de sculptor ale profesorului Duna-
iszky, cerând să întocmească lista cheltuielilor estimate. Documentele pregătite 
au fost semnate atât de königlicher Zeichenmeister und Bildhauer însărcinat cu 
calcule cât şi de evaluatorul de construcţii, Franz Mayer. Costurile au fost făcute 
conştiincios, urmărind toate detaliile. „Toate lucrările de renovare, de decorare, 
de pictare şi de modificare a soclurilor, poleirea textului de pe tăbliţa cu inscripţie 
precum şi crearea zonei pietruite în jurul sculpturii ar costa în total 1262 forinţi 
şi 41 creiţari” după care „sculptura ar părea că este nouă”28. Deoarece felinarele 
plasate pe cele trei laturi ale grupului statuar, susţinute de figurile unor îngeraşi 
sculptaţi în piatră, în anul acela deja au lipsit, Dunaiszky s-a oferit să le sculpteze 
din nou pentru câte 100 de forinţi29. În anul 1913 documentele întocmite de cei 
doi încă au fost păstrate în arhivele Episcopiei Cenadului. Grupul statuar însă nu 
a fost mutat atunci. În 1852 – de asemenea în grabă şi fără aprobarea episcopului 
– el a trebuit să elibereze locul pentru Statuia soldatului austriac (Statuia Fidelităţii), 
ridicată la cererea împăratului Franz Josef. Astfel, sub supravegherea unui arhitect 
militar, el a fost transportat şi ridicat în faţa Cazarmei Transilvaniei. Cheltuielile 
au fost suportate de vistieria statului cu o mică contribuţie venită din partea Con-
siliului Orăşenesc. Dunaiszky nu a fost invitat să participe la această operaţiune.

Legat de cetăţeanul Dunaiszky s-a mai strecurat o mică informaţie în anunţul 
de deces, publicat de ziarul Temesvarer Zeitung30. Din acesta aflăm că în timpul 
asedierii oraşului „în nefericitul an 1848”, profesorul a organizat în Fabric un 
„detaşament de pompieri” (voluntari) pentru stingerea incendiilor provocate de 
bombardamente şi astfel a reuşit să salveze de la distrugere numeroase case. 
Această ştire aruncă o lumină favorabilă asupra caracterului personajului însă ne 
oferă totodată şi relatarea faptului că el fusese „acasă” deja în această zonă. Poa-
te a fost evacuat în timpul asediului oraşului sau poate deja frecventa zona de 
lucru a cioplitorilor de piatră.

A fost un membru activ al oraşului, un apreciat dascăl şi un modest artist 
într-o perioadă de timp când această categorie de intelectuali prin muncă asiduă, 
nu în totdeauna răsplătită după merite, a încercat ridicarea nivelului cultural al 
societăţii. Într-un raport al inspectorului S. Hetzel din anul 1875 s-a menţionat că 
în anul de studii 1874/75 şcoala de desen a ucenicilor din Cetate, condusă de Henrik 
Dunaiszky, a fost frecventată de 72 de elevi31. Timpul pentru predarea orelor de 
desen a fost fărâmiţat în decursul săptămânii iar la şcola de duminică s-au ţinut 
cursurile de geometrie între orele 8–10, cele de desen (liber) între orele 10–12. 
Restul cursurilor a fost repartizat dimineaţa şi seara în cursul săptămânii. Munca 
epuizantă a dus la deznodământul tragic din 18 decembrie 1875. Profesorul János 

28 Tóth Ferenc, A temesvár-belvárosi Mária-szobor története, Gozsdu Elek előszavával p. 67 in: 
Temesvári Történelmi és Régészeti Értesítő, 1913, caietele III–IV, p. 51–72. 

29 Idem, p. 288 şi Berkeszi I., Temesvári művészek, p. 111.
30 Temesvarer Zeitung, 1875, 21. Dezember, p. 3
31 Hetzel Samu, Néptanodai Értesítő 1874–1875, Temesvár 1876, p. 22.
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Milacsek, numit suplinitor la catedra rămasă fără profesor, nici nu a făcut faţă mult 
timp cerinţelor32. 

Posibilele lucrări de sculptură realizate de Henrik Dunaiszky la Timişoara 
nu ne sunt cunoscute33. Oraşul de câmpie nu s-a străduit foarte mult cu ridicarea 
monumentelor de for public din piatră (material atât de preţios în această zonă). 
Poate a fost angajat să poleiască şi să realizeze decoraţiile unor biserici din zonă, 
sau să sculpteze unele lucrări mai modeste, câteva monumente funerare, ori orna-
mentele pentru faţada unor clădiri. Informaţii certe, documente nu deţinem în 
această privinţă. Legendă legată de activitatea lui există însă. La începutul anilor 
’970, d-l Aladár Varga, restauratorul senior al Muzeului Banatului, fost elev al 
renumitului Liceu Piarist din Timişoara, ne-a comunicat verbal că pe vremuri 
profesorul lor de desen le-a transmis că, cele patru vaze ornamentale plasate azi 
în Parcul Rozelor din oraş, dar şi mica sculptură din centrul parcul Spitalului de 
Copii34, au fost făcute după modelul profesorului de odinioară. Analizând banda 
decorativă de pe pântecul vaselor, identică pentru fiecare, într-adevăr se poate 
descoperi motivul preferat, atât de popular al ornamentelor sculptate de secol XIX: 
grupul jucăuşe de putti în mijlocul naturii, aşezaţi sau alergând şi îmbrăţişând 
animale blânde. Astăzi însă nu cunoaştem sigur nici perioada, nu foarte depărtată, 
nici realizatorul acestor piese, nici sursa de inspiraţie folosită pentru decor...

În anul 1891, cu ocazia decernării premiilor pentru participanţii Expoziţiei 
industrial-agrare de la Timişoara, a reapărut în ziare numele fostului profesor de 
desen. Astă dată a fost amintit unul dintre fiii lui, Antal Dunaiszky, devenit sculp-
tor. El a obţinut una dintre medaliile de bronz ale expoziţiei pentru realizarea 
ornamentelor artistice ale faţadei Pavilionului Direcţiei Societăţii Căilor Ferate 
Austro-Ungare35. Conform ziarelor locale, el a contribuit şi la decorarea şi ridicarea 
Pavilionului Halei Industriei36.

Nici legat de persoana lui Antal Dunaiszky nu deţinem multe informaţii. Nu 
cunoaştem ce vârstă a avut în anul Expoziţiei, nici când a plecat din oraş. Cartea 
de adrese a Timişoarei din anul 189037 îl menţionează ca cioplitor de piatră (Stein-
metz) domiciliat în oraş, la fel şi ziarele din perioada evenimentului amintit îl 
pomenesc ca sculptor timişorean (Temesvárer Bildhauer). După anul 1900 nu mai 
apare numele lui în publicaţiile locale.

Odată cu dispariţia lui din peisajul timişorean s-a uitat şi numele dascălului 
Henrik Ágost Dunaiszky, cel care – înzestrat cu multă răbdare – timp de trei 

32 Értesítő az 1876–77-iki tanévről (Hetzel S.), Temesvár 1878, p. 57.
33 Berkeszi I., Temesvári művészek, Temesvár 1910, p. 110–111. Autorul, deşi a consacrat un mic 

capitol prezentării lui H. Dunaiszky, a preluat aproape în întregime datele deja furnizate de S. Hetzel 
în lucrarea citată: Geschichte und…, tipărită în 1873. Lexicoanele de artă aproape că îl ignoră, îl amintesc 
doar ca fiu al sculptorului Lőrinc Dunaiszky, doar puţine dintre acestea completează sec: „profesor de 
desen”.

34 Până la documentarea sigură a acestor mici opere lăsăm în domeniul atât de plăcut al 
legendelor locale aceste informaţii.

35 Temesvarer Zeitung, 1891 Sept. 22, p. 248: „…dessen Bauornamente und Modelle hohen 
künstlerischen Geschmackt zeigen”. 

36 Délmagyarországi Közlöny, 1891. július 20, p. 4; Neue Temesvarer Zeitung, 1891 Aug. 6, p. 6: 
„der Eisenindustriepavillon... mit dem Arrangement derselben waren die Herren Anton Dunaiszky, 
Eduard Kraul und...”

37 Geschafts Adressen-Buch Süd-Ungarn 1890 (Vorstadt Fabrik), Temesvár 1890, p. 259.
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decenii s-a străduit să trezească interesul pentru desen pentru sutele de ucenici şi 
elevi gimnaziali ieşiţi din băncile bătrânei şcoli comunale. În lipsa registrelor ce 
au conţinut numele cursanţilor ne întrebăm: oare câţi tineri, asemenea lui Đura 
Jakšić, ajunşi artişti consacraţi, au avut şansa să beneficieze de îndrumarea pro-
fesorului timişorean? 

ШКОЛСКИ НАСТАВНИК 
У ТЕМИШВАРУ СРЕДИНОМ XIX ВЕКА 

ХЕНРИК АВГУСТИН ДУНАЈСКИ

Илона Миклошик

Резиме

Узевши као полазну тачку уметничку и педагошку породицу Дунајски (бар 
три нараштаја архитеката и педагога), ауторка дочарава и причу о Цртачкој школи, 
која је радила у Темишвару почев од XVIII века, и прати је до пред Светски рат 
1914–1918. Хенрик А. Дунајски био је наставник школе од 1843. до смрти 1875. го-
дине. Иако није нађен архив Цртачке школе, секундарни извори пружају податке 
за васпостављање њене активности. Према државним прописима, школа је била 
обавезна не само за редовне ученике него и за шегрте у разним занатима (зидаре, 
каменоресце, браваре, стругаре итд.), тако да ниједан није могао постати калфа ако 
није добио атест да је бар годину дана похађао Цртачку школу. У школи се изуча-
вало техничко цртање, архитектонско пројектовање, па и слободно цртање које је 
нагињало сликарству. 

Школа је била државна, а од 1822. преузела је градска управа. Иако обавезна, 
Цртачка школа је била некако допунска, напоредна: можда изузимајући ученике 
који су се посветили цртању/сликању, остали су је похађали по обавези, у слободно 
време, после радних часова, најчешће пак недељом; због тога је међу полазницима 
била и није била популарна. Професори су ипак поштовали достојанство установе, 
чак и по цену непријатности по себе.

Кроз ову школу прошло је неколико стотина ученика и о њима је вођена тачна 
евиденција; можда ће одговарајући протоколи ипак бити пронађени.

За Србе је занимљиво што је школа, која је дуго кубурила са зградом и често 
је због тога премештана, извесно време, почев од 1807. године, радила у згради 
некадањега Српског магистрата.

И без списка ученика, дознало се да је међу њима било Срба. Школу је 1846/47. 
школске године похађао и Ђура Јакшић, па не само да је добио атест него је био и 
награђен на завршној школској свечаности. Можда је он био љубимац тадањега 
наставника Хенрика А. Дунајског, јер је код њега био и на стану, па га је можда 
Дунајски, уочивши његов сликарски дар, и посебно спремао.

Што се тиче породице Дунајски, с којом је прича и почела, она се у Темишвару 
практично угасила убрзо по смрти Хенрика А. Дунајског 1875. године. Иако се зна 
да се бавио вајарством, па да се и потписивао као „Bildhauer, Vergolder und Zeichen-
lehrer“ [вајар, позлатар и наставник цртања], у Темишвару нема његових већих радо-
ва; тек се за три предмета у неком парку претпоставља да му припадају.
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HENRIK ÁGOST DUNAISZKY, 
A SCHOOL TEACHER IN THE MIDDLE OF  

THE 19TH CENTURY IN TIMIŞOARA

Ilona Miklosik

Summary

Taking as starting point the artistic and pedagogic family Dunaiszky (at least three 
generations of architects and educators), the author tells the story of the Drawing School 
that existed in Timişoara, beginning with the 18th century up to the World War in 1914–
1918. Henrik A. Dunaiszky had been a teacher in that school from 1843 until his death 
in 1875. Although the school’s archive has not been found, secondary sources provide 
information for determining its activity. According to official regulations, the school was 
mandatory not only for all regular students, but also for apprentices in different crafts 
(masons, stonemasons, locksmiths, turners, etc.), who could not move to the next level 
unless they could produce a certificate of attendance for at least one year in the Drawing 
School. The subjects taught in school were: technical drawing, architectural projecting, 
as well as freehand drawing which was leaning towards painting.

The school was public and in 1822 it was taken over by the city administration. 
Although compulsory, the school was somehow supplementary: except maybe for the 
students that dedicated themselves to drawing and painting, the rest of them used to attend 
this school only as an obligation, during their free time, after their regular classes, most 
often on Sundays, hence the lack of popularity of the school among them. Nevertheless, 
its teachers respected the dignity of the institution, even at the price of their own incon-
venience.

A few hundred students attended this school and precise evidence was kept in relation 
to this; hopefully the corresponding school registers will be eventually found.

For the Serbs it is interesting that the school, which had location problems and was 
frequently relocated, worked for a certain time, starting in 1807, in the building of the 
former Serbian Magistrate.

Even without the list of students, it was revealed that there were Serbs among them. 
In the school year of 1846/47, the school was attended by Đura Jakšić, who not only re-
ceived the attendance certificate, but was also awarded a prize at the closing school 
ceremony. Maybe he was the favourite of teacher Henrik A. Dunaiszky as he was living 
in his quarters, so Dunaiszky, foreseeing his drawing talent, might have additionally 
been working with him.

As far as the Dunaiszky family is concerned, which was in fact the starting point 
of the story, it soon disappeared after Henrik A. Dunaiszky’s death in 1875. Although it 
is known that he was a sculptor and he used to sign himself as a “Bildhauer, Vergolder 
und Zeichenlehrer” [sculptor, gold-plater and drawing teacher], not many of his works 
have been preserved in Timişoara. There is a supposition that three art objects in a park 
were created by him.
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Украсни ћупови из темишварскога 
Парка ружа који се приписују 
Хенрику А. Дунајском
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Цртежи који се приписују 
Цртачкој школи из времена 
Хенрика А. Дунајског
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Н и к о л е т а  Д е м и а н 
З о р а н  М а р к о в

СРБИН ОСОБЕЊАК У МЕЂУРАТНОМ ТЕМИШВАРУ:  
ФРАНЦ БРАНИСЛАВ МИРЧЕТИЋ (1897–1983)*

САЖЕТАК: Године 1982. Темишварац Бранислав Мирчетић поклонио је 
Музеју Баната у Темишвару занимљиву личну збирку: 11 предмета (медаља, ди-
пломе, фотографије), који су унети у Историјску и Нумизматичку збирку Музеја. 
Бранислав Мирчетић је рођени Темишварац, крштен у српској православној 
цркви али се затим претежно кретао у круговима других националности (где се 
потписивао као Франциск); српски је говорио неправилно али се целога века изја-
шњавао као Србин и држао српског друштва. По професији је био трговац, а најви-
ше се прочуо као дипломирани декоратер излога. Био је члан оснивач Кола српске 
омладине (1930) и Земаљске српске народне странке (1934). После рата живео је 
усамљен, повучен и маргинализован, у родном граду, до смрти.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: трговац Франц Бранислав Мирчетић, декоратер излога, 
дипломе и медаље, изложбе и конкурси у аранжирању излога, Коло српске омла-
дине у Темишвару, збирка Народног Музеја Баната.1

Франц Бранислав Мирчетић као трговац. Интегрисан у Велику Ру-
мунију након Париске мировне конференције 1919. године, Темишвар у 
међуратном раздобљу пролази кроз фазу запаженога економског, грађевин-
ског, духовног и културног напретка. У економском животу града на Бегеју 
значајну улогу имали су трговци и занатлије, односно мали предузетници, 
који су потицали из редова његових житеља свих народности. Ипак, сасвим 
посебно стање забележено је у српској заједници у Темишвару, етничкој 
мањини која се још од друге половине XIX века суочавала с наглим демо-
графским падом, што се могло уочити у привредном сектору, поготово у 
трговинској средини.2

Међу трговцима српске народности који су радили у међуратном пери-
оду у Темишвару, један се несумњиво издваја по својој ексцентричности и 

* Захваљујемо госпођи Лиђији Драгић за превод резимеа на енглески језик, колеги Чи при-
ја ну Главану за преводе с немачког језика и колеги Милану Шепецану за фотографисање. 

1 У раду су махом коришћене следеће скраћенице: ДАРАТО – Државни архив Румуније, 
Архив тамишког округа; ПКТ – Привредна комора у Темишвару; УТТ – Удружење трговаца у 
Темишвару; УПК – Унија привредних комора; НМБ – Народни музеј Баната у Темишвару; ЗСНСР 
– Земаљска српска народна странка у Румунији.

2 Стеван Бугарски, Љубомир Степанов, Срби у Темишвару. Град, Темишвар 2011, стр. 431.
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по многобројним противречностима везаним за његову економску и још 
више за његову политичку и друштвену активност, којима се бавио све до 
почетка Другога светског рата. Реч је о Францу Браниславу Мирчетићу, 
темишварском трговцу и овлашћеном декоратеру излога који се, иако је 
једва говорио српски, непрекидно изјашњавао као Србин и вазда пристајао 
уз српско друштво, учествујући активно у животу српске заједнице у међу-
ратном Темишвару.3 

Франц Бранислав Мирчетић рођен је у Темишвару 4. октобра 1897, у 
трговачкој породици. Према његовој сопственој изјави, породица се доселила 
у Темишвар управо у години када је рођен. Према матичним протоколима 

Српске саборне цркве у Те ми шва-
ру, крштен је 16. окто бра 1897.4 
Матични протоколи нам пру жају 
и шире драгоцене податке о поро-
дици Мирчетић на размеђи XIX 
и XX века. Бранислав је био прво-
рођенче. Његова мајка Марија 
(рођ. Моц) родила је још две ћер-
ке: Меланију, рођену 14. авгу ста 
1898,5 која је преминула после јед-
ног јединог дана живота,6 и Ју-
лија ну, рођену 6. новембра 1899.7 
Отац Јосиф Мирчетић родио се у 
Новом Саду 1862. године и радио 
је као крчмар и гостионичар. Пре-
 минуо је у Темишвару 28. јуна 
1900. у 38. години живота.8 Ма-
тични протоколи пружају и једи-
не податке о прецима мушке лозе. 
Браниславов деда Светозар Мир-
че тић, ожењен Јулијаном Боча но-
вић, био је по занимању кројач.9

Бранислав се школовао у род-
ном Темишвару; завршио је основ-
ну школу (српску и мађарску), за-
тим три разреда грађанске школе 
и једногодишњи течај трговачке 
помоћничке школе. Године 1911. 

3 Стеван Бугарски, Политичке партије Срба у Румунији 1918–1938, Темишвар 2008, стр. 
111–112.

4 Матични протоколи Саборне цркве у Темишвару, Протокол крштених 1896–1924, бр. 
18/1897.

5 Исто, бр. 7/1898.
6 Исто, Протокол умрлих 1896–1911, бр. 17/1898.
7 Исто, Протокол крштених 1896–1924, бр. 7/1899.
8 Исто, Протокол умрлих 1896–1911, бр. 16/1900.
9 Исто.

Диплома течаја у декорисању излога 
„Das Schaufenster“ додељена Брани славу 

Мирчетићу у Берлину маја 1913.



109

ступио је као шегрт у трговачку радњу ме шовите робе код власника Јулија 
Галгона (Iulius Galgon)10 у Темишвару, где је поред обављања редовних ду-
жности почео да се вежба у аранжирању из лога;11 исплатило му се, јер му је 
та делатност временом донела професио нал на задовољства и новчану корист. 
Године 1912. Бранислав је отишао у Берлин, где је похађао академско-трго-
вачки течај уприличен за младиће који су желели да овладају вештином 
украшавања излога. На том течају било је 200 учесника; од њих су 1913.12 
само четворица добила диплому, међу њима и Бранислав Мирчетић. У пери-
оду 1915–1918. служио је обавезни војни рок, а по завршетку Светскога рата 
ступио је као калфа у темишварску продав ницу колонијалних и деликатесних 
производа Бургхард Жужи (Burghardt Zsuzsi).13 Почев од 1923. прешао је у 
де ликатесну радњу Фрање Бабчањија (Babcsányi Ferenc), која је имала седи-
ште у Темишвару на Тргу Светога Ђор ђа, бр. 3.14

Четири године касније, децембра 1927, желећи да отвори сопствену 
рад њу, Бранислав Мирчетић, већ тридесетогодишњак, подноси молбу Од бору 
Црквене општине у Темишвару (Граду) да му се изнајми пословни про стор15 
у Макрином дому;16 нудио је годишњу закупнину од 70.000 леја. Докуменат 
је написан књижевним језиком који није беспрекоран али сложеношћу и 
стилом далеко надмашује Мирчетићево владање српским језиком; то је по-
уздана упута да захтев није написао он, него какав изврстан познавалац срп-
ског језика, можда његов пријатељ др Спасоје Николић.17 Сама структура 

10 Шпецерајска радња са седиштем у Темишвару у улици Еугена Савојског број 5 (Almanach 
de adrese Timişoara, Темишвар 1922, стр. 235. У више фондова ДАРАТО (фонд Тамиш-Торон тал-
ског суда; фонд ПКТ) налазе се информације о дотичној темишварској радњи, која је постојала 
од 1896. до 1947.

11 Гласник. Црквени, школски и друштвени лист, Темишвар (у даљем тексту: Гласник), год. 
IV, 1924, бр. 3, 20. јануар 1924, стр. 20–21.

12 Постоји неусаглашеност у вези са годином дипломирања на течају „Das Schaufenster“ 
[Излог] у Берлину, с обзиром на то да је на дипломи која се чува у оригиналу у збиркама НМБ на-
писан датум „Мај 1913.“, док српски лист Гласник од 20. јануара 1924. пише да је течај окончан 1914. 

13 Шпецерајска радња са седиштем у Темишвару, на Бул. краља Фердинанда (Lloydsor). 
14 Гласник, год. IV, 1924, бр. 3, 20. јануар 1924, стр. 21. Подаци о наведеној деликатесној рад-

њи, која је радила од 1913. до 1941, у ДАРАТО, фондови: Тамиш-Торонталски суд; ПКТ.
15 У поменутој молби Мирчетић је тражио изнајмљивање простора који је до тада држао 

Тилшнајдер.
16 Макрин дом налази се на Тргу слободе у Темишвару, на углу садањих улица Виктора Вла да 

Деламарине и Алба Јулије. Зграду је подигао почетком XIX века богати темишварски трго вац цин-
царског порекла Тома Наум Макри, с наменом изнајмљивања. Томина ћерка Пер сида Макри (удата 
Стојковић) наследила је зграду и тестаментом 1849. засновала задужбину „Макри–Стојковић“, чију 
је управу поверила Српској православној црквеној општини у Теми шва ру (Граду). Задужбина је 
зва нично регистрована 1860. Од прихода за изнајмљене просторије пру жала се материјална помоћ 
уче ницима, удовицама, осиромашеним породицама итд. У међу рат ном периоду у овој згради при-
вре мено је био смештен интернат Српског одељења Гимназије „К. Ђ. Лога“. Током Другога светског 
рата Макрин дом је био под војном окупацијом. У после рат ном раздобљу, пошто црквене власти 
нису могле да одржавају објекат, под притиском град ских власти Макрин дом је уступљен у адми-
ни страцију Политичкој општини Темишвара. Након 1990. године Православна српска црквена 
оп штина захтевала је да јој се врати зграда, али се Политичка општина супротставила. Неминовно 
је дошло до суда; парница још није окончана (С. Бугарски, Љ. Степанов, нав. дело, стр. 216–218).

17 Спасоје Николић (1880–1951) био је архимандрит Манастира Војловице (1908), епар хиј-
ски бележник и референт при Епархији вршачкој (1903–1919), архијерејски заменик Епархије 
темишварске (1919–1927). На његову иницијативу покренут је у Темишвару српски лист Гласник 
1921. Јуна 1926. добио је докторску титулу „honoris causa“ Универзитета политичких наука у 



молбе веома је занимљива: почиње навођењем похвалнога чланка на свој ра-
чун, објављеног у темишварском дневном листу Тemesvarer Zeitung, затим 
уноси неколико биографских података, а након изјављивања закупне пону-
де пошао je осетљивом националном трасом, с циљем да утиче на српску 
црквену власт у доношењу одлуке: „Уверен сам да ће се наћи који иноверац 
са бољом и већом понудом на исти локал, но тада никад неће се стабилирати 
Србин, јер наши Срби имају стручно знање а већина је пореклом сиротих 
родитеља“.18

Након неколико година рада као шегрт и просечни радник у разним 
шпецерајским радњама у Темишвару (Galgon, Zsuzsi, Babcsányi), Бранислав 
Мирчетић је напокон успео да отвори сопствену радњу. После добијеног ин-
дустријског патента 12. септембра 1928,19 и саопштења Привредне коморе 
у Темишвару 3. јануара 1929,20 Мирчетић је захтевао упис своје фирме 21. 
јануара 1929. Пошто су били испуњени потребни услови, на основу закључка 
бр. 73 Тамиш-торонталског суда,21 радња „Франчиск Мирчетић“ регистро-
вана је 1. фебруара 1929. са седиштем у Темишвару I, у улици Генерал Дра-
галина бр. 3 (данас улица Виктор Влад Деламарина), где је власник и стано-
вао. Радња је као основну делатност имала бифе и трговину шпецерајске 
робе. Па ипак, с обзиром на то да је Мирчетић још 1927. године настојао да 
унајми локал у Макрином дому ради независног пословања, врло је верова-
тно да је његова фирма радила почев од 1928.

Из нама непознатих разлога, међу многобројним папирима неопходним 
у бирократском поступку регистровања Мирчетић није на време доставио 
признаницу на своту од 200 леја, коју је требало уплатити Финансијској 
управи Тамиш-торонталске жупаније за одговарајући оглас у публикацији 
Corespondenţa economică [Економски дописи] у Букурешту, нити је послао 
при мерак листа Buletinul Justiţiei [Билтен правосуђа], који је излазио у Клу-
жу, и у којем је објављена одлука Суда у вези са уписом његове фирме.22 
Због свега тога 3. априла 1929. суд га је упозорио да исплати неизмирене 
обавезе у року од 15 дана, а под претњом новчане казне од 2.000 леја. Најзад 
су сви документи приспели у суд и 12. априла 1929. спор је окончан.23 

Неколико месеци касније, 25. јула 1929, у новој молби упућеној Цркве-
но-општинском одбору у Темишвару (Граду) Мирчетић захтева унај мљи-

Пе чују. Септембра 1927. одрекао се православља и прешао у безверје; после неколико дана скло-
пио је грађански брак. Екскомунициран из Српске православне цркве, под мирским именом 
Спа соје писао је и растурао полемичке списе, сарађивао у Темишварском веснику и активно се 
укључио у Земаљску српску народну странку у Румунији, где је изабран за главног тајника. На-
кон рата суочавао се са многобројним тешкоћама и умро је Темишвару (Граду), 23. јануара 1951. 
(С. Бугарски, нав. дело, стр. 104–106).

18 Мирчетићева молба упућена Одбору Црквене општине у Темишвару (Граду) 14. де цем-
бра 1927; докуменат се чува у Архиву Црквене општине.

19 ДАРАТО, Фонд Тамиш-Торонталског суда (бр. фонда 128), Појединачне радње (1876–
1938), фасц. 3266/1929, л. 2; индустријски патент бр. Д-264/2726/1928 издат од стране Инду стриј-
ске канцеларије града Темишвара (копија).

20 Исто, л. 3; саопштење ПКТ бр. 7394/1928.
21 Исто, л. 4–4п.
22 Исто, л. 13; Buletinul Justiţiei, Клуж, год. VII, бр. 52, 28. фебруар 1929, стр. 437.
23 Исто, л. 15.
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вање стамбеног простора у истом Макрином дому, и то стана који је раније 
држао Милан Арађанин. У тој молби он наглашава да је дотични стан у ло-
шем стању и да би пре поновнога изнајмљивања законски власник морао да 
провери стамбене услове. Тада је назначио да остаје при закупнини из неке 
пређашње молбе. Молба је писана на меморандуму који у горњем левом 
углу има текст на румунском језику: „Magazin de coloniale şi delicatese […] 
Timişoara I, Strada Alba Iulia. Telefon 5-18” [Продавница мешовите и делика-
тесне робе […] Темишвар, I, Улица Алба Јулија. Телефон 5-18“].24

У рекламним огласима објављиваним у периодицима тога времена рад-
ња Франца Бранислава Мирчетића означавана је као продавница мешовите 
деликатесне робе, са седиштем у Макрином дому, у улици Алба Јулија у 
Те мишвару. У српској варијанти помињу се неки од продаваних производа: 
„Непрекидно снабдевен разним ликерима, стоним винима и специјалним 
де ликатесима“.25 У неком другом огласу, објављеном у првом броју Темиш-
варског весника,26 Мирчетић је представљао своју радњу као слагалиште чо-
коладе, ликера, чаја, рума, кекса и сардина. Занимљива је и чињеница да се 
име власника (подразумева се и назив радње) појављује различито у тада-
шњим листовима, у зависности од оних којима је оглас намењен. Дакле, у 
но винама и адресарима објављиваним на румунском, мађарском или не-
мачком језику, назив је „Francisc Mircsetics“, док је у српским листовима 
назив „Бранислав Мирчетић“. Штавише, у неком од српских огласа написан 
је слоган „Свој – Своме“, нешто као позив Србима да посећују радње сво јих 
су народника и да у њима пазаре.

Водич кроз Темишвар из 1930. године помиње Мирчетићеву радњу у 
рубрици „Колонијални и деликатесни производи“.27 У адресару објављеном 
1935. Мирчетићева радња се јавља у оквиру двеју рубрика: „Крчме и го сти-
о нице […] алкохолних пића“ и „Колонијални и деликатесни производи“.28 
Адресар обухвата и један рекламни оглас Мирчетићеве радње, на румун ском 
језику.29 

Велики проблем с којим су се у међуратном периоду суочавали теми-
швар ски трговци, па наравно и Мирчетић, била је нелојална конкуренција, 
коју су проузроковали путујући трговци. У својству власника радње која се 
ба вила и продајом алкохолних пића, учествујући на 50. Генералној скуп-
шти ни Удружења трговаца у Темишвару 22. јула 1934, Мирчетић је поднео 
захтев, који је потписао већи број власника шпецерајских продавница, да 
„продаја колонијалних и деликатесних производа од стране потрошачких 

24 Мирчетићева молба упућена Одбору Црквене општине у Темишвару (Граду) 25. јула 1929; 
докуменат у Архиву Црквене општине; што се тиче позивања на претходни захтев, такав до ку-
менат није нам био доступан.

25 С. Бугарски, Љ. Степанов, нав. дело, стр. 428. 
26 Темишварски весник, Темишвар, год. I, бр. 1, 12. новембар 1933, стр. 5.
27 Ghidul comercial, industrial şi general al municipiului Timişoara cu planul cel mai nou al 

oraşului, Темишвар 1930, стр. 145.
28 Almanach de adrese, al Comerţului şi Industriei din Timişoara şi Banat pe anul 1935, Те ми швар 

(1935), стр. 39, 218.
29 Исто, 45.
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дру штава, крчмица, на пијацама и под капијама, по путујућим бифеима, мле-
карама, буде забрањена у складу са постојећим индустријским одред бама“.30

Очигледно је да се у извесном тренутку Мирчетић суочавао са финан-
сиј ским проблемима, што произлази из новога (недатираног) захтева, упу-
ћеног Одбору Црквене општине у Темишвару (Граду), којим моли одлагање 
плаћања за унајмљени локал, управо због финансијских тешкоћа. У том 
смислу навео је неколико узрока финансијског дебакла (остао је са нару че-
ном робом, приходи се стално смањују итд.), циљајући поново осетљивост 
црквене власти како би помогла „српском трговцу који је у добрим при ли-
ка ма тачно и савесно извршивао своју дужност“.31

Адресар из 1938. године не наводи више Мирчетићеву фирму. Једина 
назнака о њему јесте лична адреса на Списку станова: „Mircsetics Francisc, 
comerciant, III Str. Iosif Gal nr. 3“32 [Мирчетић Франциск, трговац, III, ул. 
Јо сифа Гала бр. 3]. По томе се може претпоставити да његова продавница 
тада више није радила.

Званичне податке о нестанку Мирчетићеве радње из трговачког пејзажа 
Темишвара дознајемо из једног извештаја Трговинског регистра који је са-
чуван у Тамишкој жупанијској служби Националнога архива, а у фонду 
Темишварске привредне коморе: према саопштењу Полицијске управе од 
24. новембра 1939. уписано је 25. јануара 1941. у предмет Мирчетићеве фирме 
да дотична продавница више не постоји. У извештају се наводи да је Мирчетић 
у више наврата позиван да избрише радњу из Трговачког регистра;33 позивнице 
су слате на темишварску адресу, али и на адресу из Букурешта. На основу све-
га, овлашћени судија при Трговачком регистру наложио је 7. фе бруара 1941. 
брисање радње „Мирчетић Франциск“, и то почев од 9. јану а ра 1940.34

Политичка делатност Бранислава Мирчетића. По отварању соп стве-
не радње, односно по остварењу на професионалном и имовном плану, Бра-
нислав Мирчетић је постајао све активнији и на друштвенополитичком 
плану. Његова политичка активност тридесетих година ХХ века чврсто је 
ве зана за српску заједницу у Темишвару. Можда нам је најрепрезентативни ји 
опис Мирчетићевог учешћа у политичком животу српске мањине у Руму-
нији дао Стеван Бугарски у раду посвећеном политичким партијама Срба у 
Румунији: „Српски је једва натуцао мешајући туђице, али је уживао да до-
лази у српска друштва, да се понаша галантно и да има водећу реч“.35

Први значајнији подаци о његовом учешћу у животу српске заједнице 
јављају се приликом оснивања Кола српске омладине у Темишвару поче-
тком треће деценије ХХ века. Основано марта 1930. од стране групе младих 

30 ДАРАТО, Фонд Удружења трговаца у Темишвару (бр. фонда 103), фасц. 1 (Записник 
ге не ралних скупштина 1924–1947), стр. 64.

31 Мирчетићева молба упућена Одбору Црквене општине у Темишвару (Граду); не дати ра-
ни докуменат у Архиву Црквене општине.

32 Mare carte de adrese şi indicator al domiciliilor Timişoara 1938, Timişoara 1938.
33 ДАРАТО, Фонд ПКТ (бр. фонда 89), фасц. 714/1931, л. 3. Мирчетићева радња је поново 

ре ги стрована 1931. приликом оснивања Трговинског регистра, под бројем 2271/1931, имајући исту 
трговинску делатност: продају шпецерајских производа.

34 Исто, л. 1.
35 С. Бугарски, нав. дело, стр. 111–112.
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Темишвараца српске народности, то културно-васпитно друштво радило је 
читаву годину дана без одобреног статута. Почетком следеће године преду-
зет је низ мера како би ово друштво стекло правни статус, тако да је 12. маја 
1931. сазвана Генерална оснивачка скупштина, и том приликом је усвојен 
Пра вилник и изабран Руководећи oдбор. За председника Кола изабран је 
трго вац Франц Бранислав Мирчетић. Непосредни задатак новоизабраног 
ру ководства био је да што пре издејствује званично признање организације, 
што је и постигнуто током 1932. године одлуком бр. 45 Тамиш-торонталског 
суда, када је Колу српске омладине додељен статус правног лица. Друштво 
је током кратког трајања имало богату и разноврсну активност: основани 
су позоришна група и тамбурашки оркестар, организоване су представе, 
из лети, зборови, поклоњена је достојна пажња спорту. У контексту поли-
тич ких промена које су задесиле румунску државу 1938. године даља актив-
ност Кола српске омладине је забрањена.36

Што се тиче политичког подухвата Бранислава Мирчетића, био је члан 
Земаљске српске народне странке у Румунији и биран је у руководеће органе. 
На Великом народном збору 13. маја 1934. изабран је, као представник Срба 
Темишвараца, за члана Средишњег одбора новоосноване политичке партије.37 
Неколико месеци касније, 10. новембра 1934, на седници Средишњег одбора 
изабрани су чланови Ужег одбора и стручних одсека. Мирчетић је постао члан 
Политичког одсека.38 О његовој конкретној политичкој делатности нема 
много података, јер ни сама партија није развила какву запажену делатност; 
колико је тренутно познато, малтене сви његови политички поступци преду-
зети су у сарадњи са блиским пријатељем др Спасојем Николићем, тадашњим 
главним тајником странке.

Почетком 1935. године темишварски српски лист Темишварски весник 
најављивао је, на насловној страници, свечану прославу у Темишвару пово-
дом 700 година од упокојења Св. Саве, првога архиепископа Српске право-
славне цркве и ктитора Манастира Хиландара на Светој Гори. Чланак је 
потписао именом Бранислава Мирчетића.39 Свечаности су заказане за 26. 
мај 1935, а за исто јутро предвиђен је у дворани биоскопа „Капитол“ у Те-
мишвару велики народни збор Срба у Румунији. Прослава је уприличена 
исте вечери, али импровизовано, због затегнутих односа између политичких 
актера и црквене власти. На збору је водећу улогу приграбио др Спасоје Ни-
колић, а импровизовану прославу која је увече уследила осмислио је Брани-
слав Мирчетић.40

36 Liubomir Stepanov, Uniunea Sârbilor din România, Темишвар 2006, стр. 31–33.
37 С. Бугарски, нав. дело, стр. 123. Године 1934. основана је у Темишвару Земаљска српска 

народна странка у Румунији. Оснивачка скупштина (Велики народни збор) одржана је 13. маја 
1934. у летњој башти Темишварске пиваре. Том приликом усвојен је Статут, одобрен политички 
програм и изабрано руководство. За председника странке изабран је др Михајло Ћирић, адвокат 
и поседник из Варјаша, док је др Спасоје Николић изабран за главног тајника. Пошто је сеоско 
српско становништво било заинтересовано за проблематику нове српске странке, основане су 
бројне месне организације. Године 1938. странка нестаје са румунске политичке сцене, не оста-
вив ши видљиве трагове у окружењу у којем је настала (Lj. Stepanov, нав. дело, стр. 33–34).

38 С. Бугарски, нав. дело, стр. 123–124.
39 Темишварски весник, год. II, бр. 65, 3. фебруар 1935, стр. 1.
40 С. Бугарски, нав. дело, стр. 65–71.
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Током 1936. године Спасоје Николић, незадовољан ставом Темишвар-
ског весника према Земаљској српској народној странци и особито према 
својој улози у њој, покушао је да оснује нов српски лист; у том смислу на годио 
се с Браниславом Мирчетићем. Нови српски периодик назван је Бра ник, од 
првих слогова имена Бранислав и презимена Николић. Први број је био напи-
сан и сложен, али непосредно пред почетак штампања стигао је из Полициј-
ске префектуре налог Одсека за штампу којим је забрањено изла же ње листа. 
Током исте године, на иницијативу групе темишварских Срба међу којима 
су били Мирчетић и Николић, Општина Темишвара бесплатно је доделила 
простор у центру града за зидање Српскога народног дома и Ин терната за 
Србе средњошколце. Одлука Темишварске општине је затим по ни штена на 
интервенцију неких Румуна из Југославије, али је 23. јуна 1937. поново по-
тврђена као правоснажна. Међутим, овога пута су др Спасоје Николић и 
Бранислав Мирчетић покушали да све припишу себи у заслугу, проузроко-
вали су раздор у српским круговима и од свега није испало ништа.41 

И тај покушај да се нешто учини остао је мртво слово на папиру због 
много чега али и због политичке ситуације која је настала. А и политичка ак-
тивност Бранислава Мирчетића завршила се успостављањем краљевске дик-
татуре почетком 1938. године. Новим краљевским Уставом забрањена је актив-
ност свих политичких странака на територији Румуније; то је моменат када 
са политичке сцене нестаје и Земаљска српска народна странка у Румунији.

Бранислав Мирчетић и страст према декорисању излога. Јануара 
1924. године темишварски српски лист Гласник, у чланку посвећеном мла-
дом трговцу Браниславу Мирчетићу, забележио је занимљив податак о ње-
говим почецима у декорисању излога: године 1911, када је радио као шегрт 
у шпецерајској радњи Јулија Галгона у Темишвару, предузео је прве кораке 
у аранжирању експоната, откривајући страст према дизајну излога.42

С обзиром на то да је у тадањем Темишвару посао декоратера излога 
био управо „егзотичан“,43 а на течајеве за усавршавање није се могло ни по-
мишљати, године 1912. Мирчетић одлази у Берлин како би остварио свој сан. 
Тамо похађа течај који је организовао илустровани лист Das Schaufenster 
[Излог]. У Берлину, маја 1913, добија жељену диплому, поставши дипломи-
рани декоратер излога.44

Прве податке о Мирчетићу као декоратеру и организатору јавних дога-
ђаја дознајемо из поменутога темишварског Гласника. Током 1922. године, 
Мирчетић је декорисао свечану салу Војне касине у Темишвару поводом 

41 Исто, 88; „Управа града Тимишоаре-Темишвара поклонила је Српству место за народни 
дом“ и „Интернат и У чије име и ко је сазвао неки народни збор“, Темишварски весник, год. V, 
бр. 300, 1. септембра 1937.

42 Гласник, год. IV, бр. 3, 20. јануар 1924, стр. 21.
43 Почетком ХХ века у Темишвару се не зна за званичне декоратере излога. Обично је де-

ко рисање јавних просторија или дворана било дело особа разних занимања: архитеката, та пе-
тара, произвођача намештаја итд. Можемо претпоставити да су велике радње користиле услуге 
дотичних лица при декорисању излога или ентеријера за разне свечане прилике.

44 Мирчетићева молба упућена Одбору Црквене општине у Темишвару (Граду) 14. децем-
бра 1927; докуменат у Архиву Црквене општине.
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про славе коју је организовало Темишварско добротворно друштво „Слога“. 
За ту прилику израдио је на самом улазу у Касину велик транспарент, са нат-
писом „Слога“, декорисан многобројним шареним електричним сијалицама.45 

Годину дана касније Мирчетић је учествовао у такмичењу за декориса-
ње излога, које је организовало Удружење трговаца у Темишвару поводом 
Земаљског сајма банатских узорака, одржаног у Темишвару између 22. и 30. 
септембра 1923. Учествовало је 90 такмичара, а Мирчетић, као представник 
шпецерајске радње „Ференц Бабчањи“, припремио је два излога: „У подруму 
посластица“ и „Јапанска кућа са чајџиницом“. Жири такмичења му је доде-
лио 25. септембра 1923. Почасну диплому (то је била прва награда) и износ од 
10.000 леја за излог „У подруму посластица“. У вези са новчаним износом 
награде постоји неусаглашеност у очуваним изворима; наиме, лист Гласник 
говори о износу од 3.000 леја,46 док се на фотографији победничког излога 
види ознака са текстом „Овај је излог освојио 10.000 леја и Почасну диплому“.

Новембра исте године поводом посете краља Фердинанда Темишвару 
Бранислав Мирчетић је декорисао балкон Владичанског двора Српске епар-
хије, ограду и постојеће две улазне капије Српске православне саборне цркве 
на Тргу уједињења. Украс од зеленила урађен је „укусно и за веома кратко 
време“.47

Марта 1925. темишварски дневни лист на немачком језику Тemesvarer 
Zeitung објавио је да ће се у недељу, 29. марта, у 11 часова, у великој дворани 
Привредне коморе у Темишвару одржати испит на течају за декорисање из-
ло га, који је држао „дипломирани мајстор“ Бранислав Мирчетић. Течај је орга-
низован под подкровитељством председника Привредне коморе у Темишва-
ру Јоана Опрее, председника индустријалаца Сигмунда Сане, председника 
текстилних индустријалаца Рудолфа Тотиса и председника Удружења трго-
ваца у Темишвару Рихарда Куна.48

Неколико месеци касније поменути немачки дневни лист обавестио је 
читаоце путем два чланка о отварању изложбе израђених излога у дворани 
Војне касине у Темишвару 28. септембра 1925. Изложба полазника течаја за 
де корисање излога који је држао Бранислав Мирчетић отворена је у прису-
ству градоначелника Темишвара др Лучијана Ђорђевића, председника Те-
мишварске привредне коморе Јоана Опрее, индустријалца Рудолфа Тотиса, 
председника Удружења трговаца у Темишвару Рихарда Куна и многобројних 
великих индустријалаца и трговаца. Посетилаца је било много. Мирчети ћев 
течај трајао је четири месеца и имао свега 30 полазника, а они који су ди пло-
мирали добили су атестат као декоратери излога. 

Међу најзапаженијима на поменутој изложби били су: излог Ткачког 
пре дузећа „Асторија“, са аранжманом у облику великог лептира (декоратер 

45 Гласник, год. IV, бр. 3, 20. јануар 1924, стр. 21.
46 Исто.
47 Исто.
48 Temesvarer Zeitung, 29. март 1925. Пошто постојећи подаци о Мирчетићевом течају из 

1925. године произлазе из два чланка поменутога немачког листа, које је Мирчетић изрезао, а 
њихово датирање је поприлично компликовано, постоји могућност да је у питању један једини 
течај.
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Ми хаел Прејс); излог Фабрике конзерви „ММ“, са модерним излогом кон-
зерви (декоратер Вилхелм Циглер), излог Млекаре „Јерг“ из Либлинга са мо-
дерним излагањем сирева (декоратери Еуген Шипер и Александар Гигић). 
Под упутством „мајстора излога, инструктора“ Бранислава Мирчетића, сви 
учесници течаја допринели су изради излога „Ветрењача“, израђеног од ви со-
коквалитетних тестенина. Аутор чланка у немачком листу наводи да из ло жба 
представља овенчање дотадашње Мирчетићеве активности.49 У збир кама 
На родног музеја Баната чувају се две фотографије о Мирчетићевом течају 
из 1925. године и о завршној изложби.

Поново срећемо Мирчетића у својству учесника на такмичењима у де ко -
рисању излога, и то на грандиозној манифестацији насловљеној „Теми швар ска 
седмица“, а одржаној између 10. и 17. маја 1934.50 У оквиру манифестације 
организовани су конкурси, концерти, разнолике свечаности. Темишварски 
дневник Ţara у броју од 4. маја 1934. писао је да је претходнога дана у Теми-
шварској трговинској комори већано о такмичењу у осветљавању излога; 
за такмичење је пријављено 110 учесника. У истом чланку наводи се да је 

49 Исто.
50 Оглас манифестације у новинама најављивао је „такмичење у декорисању и осветљавању 

излога, индустријски магазин, зоотехничку изложбу, хиподромско такмичење, уметничке и 
спорт ске активности итд.“.

Фотографија жирија и апсолвената течаја декорисања излога који је одржао  
Бранислав Мирчетић у Темишвару 1925.
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од ре ђено 20 награда за оне који ће се одликовати осветљавањем излога.51 Бра-
ни слав Мирчетић се пријавио у својству власника шпецерајске радње „Фран-
чиск Мирчетић“ која се налазила у просторијама Макриног дома, са излазом 
на улицу Алба Јулија, у самом центру града. Исти периодик у броју од 9. маја 
навео је фирме које учествују излогом на уприличеним такмичењима; ту је 
уписана и Мирчетићева фирма са наведене адресе.52 Још од 27. априла 1934. 
Управни одбор Темишварске привредне коморе захтевао је суспендовање 
не дељног одмора 13. и 17. маја за фирме које учествују у такмичењима.53 До-
тичне продавнице имале су бити обележене нарочитим таблицама (израда 
таблица поверена је фирми „Клајк и Баумстарк“, уговорена цена била је 1.400 
леја по таблици),54 а фотографисање читаве манифестације и израду фото- 
-албума преузела је фирма „Фото Леонардо“.55 

Очигледно је да су резултати труда организатора и такмичара били им-
пресивни. „Напокон је дошао 10. Мај, када је – поготово увече – било право 
задовољство шетати улицама града са излозима лепо осветљеним и декори са-
ним; све је то резултат мајсторства, укуса и маште способних људи“.56 Отва-
рање манифестације „Седмица Темишвара“ одржано је 11. маја 1934. у све чаној 
дворани Темишварске трговинске коморе; били су присутни: гене рал ни секре-
тар при Министарству индустрије и трговине Константин Ђеор ђеску, префект 
Димитрије Нистор, градоначелник Аугустин Коман, арадски епископ Григо-
рије Комша, римокатолички бискуп Аугустин Паха, генерални секретар Трго-
винске коморе Јанку Кончијату итд. Именовани су чланови жирија за такми-
чења организована у оквиру манифестације. Жири за излоге сачињавали су: 
председник Трговинске коморе Аурел Јонеску, Адам Шталер, Д. Мардан, Јанку 
Кончијату и Фердинанд Галас, а жири за осветљавање из лога: Корнел Микло-
ши, проф. Леонида, инж. Корнел Љуба, др Коломан Ја коби и Карол Енгел.57

„Темишварска седмица“ окончана је 17. маја у 21 сат свечаношћу у дво-
рани Градског позоришта, где су уручене награде, дипломе и медаље.58 Бра-
нислав Мирчетић је награђен у оба такмичења на која се беше пријавио. Орга-
низатори манифестације доделили су 58 учесничких диплома на конкурсу 
за осветљавање излога и 104 дипломе за фирме које су учествовале у такми-
чењу декорисања излога.59 Име трговца Бранислава Мирчетића записано је у 
обе категорије. За такмичење у декорисању излога додељено је 16 златних и 
24 сребрне медаље. Мирчетић је освојио златну медаљу (на списку под бр. 14)60 

51 Ţara, Темишвар, год. III, бр. 88, 4. мај 1934, стр. 4.
52 Исто, бр. 91, 9 mai 1934, стр. 2.
53 ДАРАТО, Фонд ПКТ (бр. фонда 89), фасц. 3/1934, стр. 71, бр. 1 (Записник седнице Управ-

ног одбора ПКТ 27. априла 1934. год.).
54 Исто, стр. 66, бр. 15 (Записник седнице Управног одбора ПКТ 20. априла 1934. год.).
55 Исто, стр. 74, бр. 9 (Записник седнице Управног одбора ПКТ 27. априла 1934. год.). Радња 

„Фото Леонардо“ радила је у међуратном периоду у Темишвару, кварт IV, Булевар Карол (данас 
Булевар 16. децембра 1989) бр. 16.

56 Темишварски весник, год. II, бр. 29, 27. мај 1934, стр. 4.
57 Ţara, год. III, бр. 94, 13. мај 1934, стр. 3.
58 Исто, бр. 97, 18. мај 1934, стр. 4.
59 Исто, бр. 98, 20. мај 1934, стр. 2.
60 Исто. Мирчетић се помиње под редним бр. 14 (од свега 16 додељених златних медаља). Било 

би занимљиво сазнати да ли се међу декоратерима осталих 15 победничких златних ме да ља и 24 
сребрне медаље налазе и бивши Мирчетићеви ученици са течаја за декорисање излога из 1925. 
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за излог „Пикник патуљака у шуми“, аранжман излога деликатесне робе 
из рађен у „четинарској средини“. У оквиру такмичења у осветљавању излога 
додељене су 23 награде; Мирчетић је уписан под редним бројем 18, а осво јио 
је награду која се састојала од 15 сијалица тунгсрам, у вредности од 510 леја.61 

Мирчетићев успех у оквиру такмичења организованих током „Теми-
шварске седмице“ запажен је и представљен у похвалном чланку у Теми швар-
ском веснику; текст потписује његов пријатељ др Спасоје Николић.62

Ови конкурси у оквиру „Седмице Темишвара“ последња су документо-
вана такмичења на којима је учествовао Бранислав Мирчетић. Следећих 
го дина посветио се више друштвенополитичким активностима, док је посао 
око трговине деликатесним производима пао у сенку, а на крају је и пропао 
крајем тридесетих година ХХ века.

Епилог. Објективних података о Браниславу Мирчетићу у послератном 
периоду има релативно мало; највише их је по казивању људи који су га 
лич но познавали у последњим годинама живота. 

Док се у међуратним годинама Мирчетић башкарио и био познат по бо-
гатим ручковима и чашћењима које је приређивао, у послератном периоду он 
је живео повучено, мање-више скромно и маргинализовано, као представ ник 
прохујалог света. Никада није ступио у брак и није имао потомство. Жи вео 
је уз сестру Јулијану; стан им је био у улици Марашешти бр. 14, у теми швар-
ском централном кварту Граду. Старији људи га се сећају из шездесетих и 
седамдесетих година ХХ века: стар и погрбљен свраћао је у тадањи Српски 
православни викаријат у Темишвару, где га је службено особље примало са 
снисхођењем и по дужности.63 Познат је и као дародавац Српске саборне 
цркве у Темишвару, чијој је парохији припадао, а остао је ипак у сећању са-
временика као анахрона личност и незгодан саговорник.64 Бранислав Мир-
четић је умро у Темишвару 26. децембра 1983.65 Сахрањен је у породичној 
гробници на гробљу са Липовског пута. 

Све у свему, ако оставимо по страни ексцентричност и контроверзне 
детаље, остаје чињеница да се Бранислав Мирчетић истакао као декоратер 
излога; у том домену постао је познат међу првима у међуратном Темишвару. 
Његова шпецерајска радња у Макрином дому радила је скоро читаву деценију, 
али била је само једна од многобројних сличних продавница тога времена 
у Темишвару, од којих су неке припадале и Србима. Његова краткотрајна по-
литичка активност, једина до сада истраживана и објављена, позната је погла-
вито у редовима српске заједнице. За разлику од тога, као декоратер из лога, 
Мирчетић се истакао у такмичењима и изложбама, у декорисању и осве тља-
вању излога, наградама (укључујући једну златну медаљу) и дипломама.

61 Исто. Мирчетић се помиње на поз. 18. и 23.
62 Темишварски весник, год. II, бр. 29, 27. мај 1934, стр. 4.
63 Увек галантан, поклањао је госпођама чоколадне бомбоне „винга“.
64 Необјављене информације о Браниславу Мирчетићу у позним годинама примили смо 

љубазношћу господина Стевана Бугарског и госпође Јаворке Марков Јоргован.
65 С. Бугарски, нав. дело, стр. 112; Матични протоколи Саборне цркве у Темишвару 

(Граду), Протокол умрлих 1972–1998, бр. 31/1983.
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Предмети Бранислава Мирчетића у збиркама Банатског музеја. У 
јесен 1982. Бранислав Мирчетић је поклонио Музеју Баната у Темишвару 11 
предмета музеистичког карактера, и они су инвентарисани у Историјској и 
Нумизматичкој збирци; то су четири дипломе и пет фотографија у Историј-
ској, те једна медаља са приложеном фотографијом у Нумизматичкој збирци. 
Њихов скраћени службени попис гласи:

1. Диплома положеног течаја у декорисању излога „Das Schaufenster“, 
додељена Браниславу Мирчетићу у Берлину маја 1913. 

НМБ, инв. бр. Историја 20.107 (генерални инв. бр. 942.881).66

На дипломи су видљиве касније интервенције у делу предвиђеном за име 
апсолвента и место његовог порекла, што доводи у питање њену аутентичност.

2. Фото-портрет: Франчиск Бранислав Мирчетић, дело теми швар ског 
фотографа Ф. Лихта.67

Датација: година 1914. (на основу белешке са позадине).
НМБ, инв. бр. Историја 20.107 (генерални инв. бр. 942.881).

3. Почасна диплома (Прва награда) Удружења трговаца у Темишвару, 
додељена декоратеру Браниславу Мирчетићу на Такмичењу у декорисању 
излога септембра 1923. 

НМБ, инв. бр. Историја 20.106 (генерални инв. бр. 942.880).

4. Фотографија излога „У подруму посластица“; излог приредио Бра-
нислав Мирчетић и био награђен поводом Земаљског сајма банатских узо-
рака у Темишвару 22–30. септембра 1923.

НМБ, инв. бр. Историја 20.110 (генерални инв. бр. 942.884).

5. Фотографија жирија и апсолвената течаја декорисања излога, који 
је одржао Бранислав Мирчетић 1925.

НМБ, инв. бр. Историја 20.111 (генерални инв. бр. 942.885).
Датум изрезаног чланка, „29. септембар 1925. год.“, касније је прилепљен; 

због тога остаје под питањем прецизно датирање.

6. Фотографија излога „Ветрењача“. Под руководством Брани слава 
Мирчетића аранжман приредили ученици течаја у декорисању излога, који 
је одржао Бранислав Мирчетић 1925. 

НМБ, инв. бр. Историја 20.111 (генерални инв. бр. 942.885).
Два постојећа датума „29. март 1929“ и „29. септембар 1925“ касније су 

прилепљена; због тога остаје под питањем прецизно датирање.

66 Инвентарски бројеви предмета у Историјској збирци налазе се у музејском Записнику 
бр. 4, док се генерални инвентарски бројеви налазе у музејском генералном Записнику бр. 21, 
стр. 71–72.

67 Фото-студио Филипа Лихта (Licht Fülőp, 1867–?), отворен у Темишвару 6. новембра 
1904, радио је у улици Хуњади бр. 2 (данас Бул. 16. децембра 1989), на последњем спрату зграде 
на самом углу (у близини моста „Марија“); вид. Temesvári Hirlap, бр. 280, 22. нов. 1904, стр. 7. 
Го дине 1910. Лихт отвара фото-студио у Перјамошу, а након Великога рата имао је радњу у Бу-
дим пешти. У огласима појављује се искључиво као Лихт Ф. Податке смо примили љубазношћу 
го спође Илоне Миклошик.
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7. Фотографија руководећих чланова Кола српске омладине у Темишвару, 
дело фотографске радионице Петковић68 из Темишвара 1931. год.

НМБ, инв. бр. Историја 20.112 (генерални инв. бр. 942.886).

8. Златна медаља Уније привредних комора, додељена Брани сла ву Мир-
четићу за излог „Пикник патуљака у шуми“ 10–17. маја 1934. 

НМБ, инв. бр. Медалистика 712 (генерални инв. бр. 942.836).69

Медаља није потписана, нити је датирана.

9. Фотографија излога „Пикник патуљака у шуми“, Мирчети ћев аран-
жман, награђен златном медаљом у оквиру такмичења 10–17. маја 1934. 

НМБ, инв. бр. Медалистика 712 (генерални инв. бр. 942.836).
У тренутку донације фотографија и медаља биле су заједно урамљене.

10. Диплома Привредне коморе у Темишвару, додељена Бранисла ву Мир-
четићу у оквиру Такмичења у осветљавању излога 10–17. маја 1934. 

НМБ, инв. бр. Историја 20.109 (генерални инв. бр. 942.883).

68 Фото-радионица Петковић радила је у међуратном периоду у Темишвару, у кварту Фа-
бри ка, улица Дачилор бр. 11–13; вид. Almanach de adrese Timişoara, Темишвар 1922, стр. 312. 
Фо тографија описана у каталогу доказ је да је године 1931. радња још увек радила под називом 
„Фото Петковић“. Фотограф Велимир Петковић је започео своју активност самостално, а затим 
је у сарадњи с Љубомиром Котруом основао фотографски студио „Петковић и Котру“.

69 Инвентарски бројеви каталошких предмета бр. 8 и 9 регистрованих у збирци Меда ли-
стика налазе се у музејском Записнику медалистике, док се општи инвентарски бројеви налазе 
у општем Записнику Музеја, бр. 21, стр. 67.

Фото-портрет: Бранислав Мирчетић, 
дело темишварског фотографа Ф. Лихта

Почасна диплома (Прва награда) Удружења 
трговаца у Темишвару додељена Браниславу 

Мирчетићу на такмичењу у декорисању  
излога септембра 1923.
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Златна медаља Уније привредних комора додељена Браниславу 
Мирчетићу за излог „Пикник патуљака у шуми“ 10–17. маја 1934.

Фотографија излога „У подруму посластица“, 
аранжман Бранислава Мирчетића награђен 

на Земаљском сајму банатских узорака у 
Темишвару 22–30. септембра 1923.

Фотографија излога „Ветрењача“; под 
руководством Бранислава Мирчетића 
аранжман приредили ученици течаја у 

декорисању излога који је одржао 
Бранислав Мирчетић 1925.
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O PERSOANĂ SÂRBĂ INTERESANTĂ DIN TIMIŞOARA INTERBELICĂ:
FRANCISC BRANISLAV MIRCSETICS (1897–1983)

Nicoleta Demian, Zoran Markov

Rezumat

În cursul anului 1982 fostul comerciant timişorean şi decorator de vitrine Francisc 
Branislav Mircsetics a donat Muzeului Banatului din Timişoara o interesantă colecţie 
personală formată din unsprezece obiecte de interes muzeistic, inventariate în colecţiile 
de Istorie şi Numismatică ale instituţiei. În inventarul colecţiei de Istorie au fost înregistrate 
patru diplome şi cinci fotografii, în timp ce o medalie cu fotografia aferentă au fost 
incluse în inventarul colecţiei de Medalii. 

Francisc Branislav Mircsetics s-a născut la Timişoara, în 4 octombrie 1897 într-o 
familie de comercianţi. A terminat în oraşul natal şcoala primară în limbile maghiară şi 
sârbă, apoi a absolvit şcoala medie de trei ani şi un curs comercial de un an de zile. În 1912 
a plecat la Berlin, unde a absolvit cursul de decorator de vitrine „Das Schaufenster”, în 
luna mai 1913. A lucrat ca ucenic şi apoi ca ajutor de comerciant la firme renumite din 
Timişoara: “Iulius Galgon”, “Burghardt Zsuzsi” şi “Babcsányi Ferenc”. În anul 1929 şi-a 
deschis propria afacere cu produse coloniale şi delicatese, în incinta Casei Makri din 
Timişoara (Cetate). Firma a funcţionat până în zorii celui de-al Doilea Război Mondial.

Personalitate complexă şi cu totul originală, Mircsetics a rămas în memoria con-
temporanilor prin controversele legate de activitatea sa economică, dar mai ales politică, 

Фотографија излога „Пикник патуљака у 
шуми“, аранжман Бранислава Мирчетића 
награђен златном медаљом на такмичењу 

10–17. маја 1934.

Диплома Привредне коморе у Темишвару 
додељена Браниславу Мирчетићу на 

такмичењу за расвету излога 10–17. маја 1934.
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din anii interbelici. Activitatea sa în plan socio-politic a fost strâns legată de viaţă comu-
nităţii sârbe din Timişoara, cu toate că el se exprima foarte greu în limba maternă. La 
începutul anilor ’30 ai secolului XX a fost ales în funcţia de preşedinte al Cercului Tine-
retului Sârb din Timişoara, din primăvara anului 1934 făcea parte din structurile de 
conducere ale Partidului Regnicolar al Poporului Sârbesc din România.

F. B. Mircsetics a rămas în istorie mai ales prin concursurile şi expoziţiile de vitrine, 
organizate în Timişoara anilor interbelici, la care a participat. În anul 1923 tânărul ajutor 
de comerciant şi decorator a obţinut premiul întâi şi diploma de onoare la Concursul de 
aranjat vitrine de la Timişoara. Doi ani mai târziu, în septembrie 1925, sub egida Camerei 
de Comerţ şi Industrie din Timişoara a ţinut un curs pentru tinerii decoratori de vitrine, 
curs la care au participat 30 de persoane. Cursul s-a finalizat cu o expoziţie de vitrine 
desfăşurată în Cazinoul Militar din Timişoara. În luna mai 1934, cu ocazia concursurilor 
desfăşurate în cadrul manifestaţiei „Săptămâna Timişoarei”, Mircsetics a participat la 
două dintre competiţii: la concursul de vitrine şi la cel de iluminare a vitrinelor. A obţinut 
diplome şi premii la ambele concursuri. Cel mai important premiu a fost medalia de aur 
acordată în cadrul concursului de vitrine, pentru aranjamentul „Picnicul piticilor din 
pădure”.

În anii de după cel de-al Doilea Război Mondial, Mircsetics a dus un trai modest, 
fiind marginalizat de societate. N-a fost căsătorit şi nu a avut urmaşi. A locuit împreună cu 
sora sa într-un apartament de pe Str. Mărăşeşti, în cartierul timişorean Cetate. S-a stins 
la Timişoara, în 26 decembrie 1983 şi este înmormântat în cimitirul din Calea Lipovei.

AN INTERESTING SERBIAN PERSON IN INTER-WAR TIMIŞOARA:  
FRANCISC BRANISLAV MIRCSETICS (1897–1983)

Nicoleta Demian, Zoran Markov

Summary

In October 1982, the former tradesman and glass case decorator of Timişoara, 
Francisc Branislav Mircsetics, donated to Museum of Banat from Timişoara an interesting 
personal collection composed of eleven pieces of museum interest catalogued in the History 
collection and Medal collection of the institution. In the History Collection catalogue there 
were registered four diplomas and five photographies, while a medal and a photography 
were included in the Medal Collection catalogue. These pieces, published in detail in the 
present study, constituted the starting point of the documentation about F. B. Mircsetics.

Mircsetics was born in Timişoara, on the 4th of October 1897, in a tradesmen family. 
He graduated Primary School in Hungarian and Serbian language and then he graduated 
the three-year Middle School and one-year Trade Course in Timişoara. In 1912, he had 
left for Berlin where he attended and graduated in May 1913 from the Glass case Decorator 
Course called “Das Schaufenster”. He worked as an apprentice and then as a tradesman 
assistant at famous colonial goods and dainties firms from Timişoara: “Iulius Galgon”, 
“Burghardt Zsuzsi” and “Babcsányi Ferenc”. In 1929, he opened his own business with 
colonial goods and dainties inside Makri House from Timişoara (Cetate/Fortress), firm 
that worked for almost a decade.

Complex and eccentric personality, Mircsetics remained in the memory of his con-
temporaries through the controversies related to his economic activity and his inter-war 
political activity. His socio-political activity was strongly connected to the life of the 
Serbian community from Timişoara, although Mircsetics barely expressed himself in 
Serbian language. At the beginning of the 1930s, F. B. Mircsetics was elected president 
of the Serbian Youth Society from Timişoara, and in the spring of 1934 was elected in 
the leading structures of the Regnicolar Party of the Serbian People from Romania.
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F. B. Mircsetics remained popular until nowadays especially through his participa-
tion at the glass case contests and exhibitions organized in inter-war Timişoara. In Sep-
tember 1923, the young tradesman assistant and decorator got the First Prize and the 
Honor Diploma at the glass case arranging contest organized within the Sample Fair of 
Banat from Timişoara. Two years later, in September 1925, under the aegis of Chamber 
of Commerce and Industry from Timişoara, Mircsetics taught a four month course for 
the young glass case decorators, at which 30 persons participated. The course was com-
pleted with a glass case exhibition held at the Military Casino from Timişoara. In May 
1934, on the occasion of the contests organized within “Timişoara’s Week”, Mircsetics 
participated at two of the contests: the glass case and the glass case lighting contests. He got 
diplomas and prizes at both contests. The most important prize was the golden medal 
awarded at the glass case contest for the arrangement “The picnic of the dwarfs in the 
forest”. 

In the years that followed the Second World War, Mircsetics led a modest life, being 
marginalized by the communist authorities. He was not married and had no offspring. 
He resided with his sister in an apartment on Mărăşeşti Street in the quarter Cetate (For-
tress) in Timişoara. He died in Timişoara on the 26th of December 1983, being buried in 
the cemetery on Lipovei Road.





П Р И Л О З И  И  Г Р А Ђ А
UDC 271.2-725(498.5)”1797”

Д е  ј а н  П о  п о в

СВЕ ШТЕН СТВО ЕПАР ХИ ЈЕ ТЕ МИ ШВАР СКЕ  
1797. ГО ДИ НЕ (2)

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 ис тра жен је опис Епар хи је те ми швар ске из 1797. 
го ди не. У раду се на ста вља пре пис ста ти стич ких по да та ка ко ји се од но се на мир-
ско све штен ство, за по чет у Те ми швар ском збор ни ку бр. 8 (2015). У овом дру гом 
де лу об у хва ће ни су пр о то пре зви те ра ти: Ве ли ко беч ке реч ки, Пан че вач ки, Ха си-
ја шки и Же бељ ски.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Епар хи ја те ми швар ска, све штен ство, ста ти сти ка, Ве ли ко-
беч ке реч ки пр о то пре зви те рат, Пан че вач ки пр о то пре зви те рат, Ха си ја шки пр о то-
пре зви те рат, Же бељ ски пр о то пре зви те рат.

Ме ђу ма ње по зна тим и до са да нео бја вље ним ста ти стич ким по да ци ма 
Епар хи је те ми швар ске у XVI II ве ку свр ста ва се и по пис 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 из епар хи ја Кар ло вач ке ми тро по ли је за 1797. го ди ну, а чу ва се 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. 8 
(за Те ми швар ски, Ча ко вач ки 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.

У овом де лу об ја вљу је мо по дат ке ко ји се од но се на пр о то пре зви те ра те: 
Ве ли ко беч ке реч ки, Пан че вач ки, Ха си ја шки и Же бељ ски.

Као и у пр вом де лу, у од но су на ори ги нал не ру бри ке по пи са, од лу чи ли 
смо (пре те жно 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 

1 Ар хив СА НУ у Срем ским Кар лов ци ма, Ми тро по лиј ско-па три јар шиј ски фонд А, К33/1797, 
904–1041.



128

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), го ди не ста ро сти, 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 
се не по ја вљу ју 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 Епа р хи јом те ми шва р ском: ми тр о по лит Ге о р ги је (По по-
вић, 1745–1757)2, епи ско пи: 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.3

На зи ви ме ста да ти су по ори ги на лу.

Ве ли ко беч ке реч ки пр о то пре зви те рат 
То рон тал ска жу па ни ја

1. Ве ли ки Беч ке рек
Те о дор Ка дић, про то пре зви тер; 1. 5. 1768, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви-

дак); срп.; 47 г.; оже њен; де ца: 1 ж.
Пе тар Ни ко лић, па рох; 1782, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); срп., рум.; 43 

г.; оже њен; де ца: 3 м., 4 ж.
Ан то ни је Си мић, па рох; 1762, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); срп., 

рум.; 58 г.; оже њен; де ца: 1 м., 5 ж.
Ге ор ги је Стој ко вић, па рох; 1765, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); срп.; 

60 г.; удо вац; де ца: 2 м.
Ва си ли је Са вић, па рох; 1778, еп. Мој сеј (Пут ник); срп.; 55 г.; оже њен; 

де ца: 2 м., 1 ж.
Ми ха ил Ра ки тић4; 1787, еп. Ма ка ри је (Ма ка ри је вић) у Ни шу5; срп.6; 36 г., 

удо вац.
До ме ти јан Цвет ко вић, по моћ ник; 1796, еп. Јо ван (Јо ва но вић)7; срп.; 

38 г.; оже њен; де ца: 3 м., 2 ж.
Те о дор По по вић, ђа кон; 1791, еп. Па вле (Ава ку мо вић);8 срп., рум.; 34 г.; 

оже њен; де ца: 4 м., 1 ж.

2 У ста ти сти ци је по не кад на зна чен као епи скоп.
3 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 дијски – Срп ски је рар си од де ве тог до два де се тог ве ка, Про ме теј, Но ви Сад 2012.
4 На по ме на у тек сту: „спо мошчник стра ни, из ту рец ки ја обла сти ји при шлец, и по по ка-

за ни ју је го“.
5 Епи скоп не и ден ти фи ко ван.
6 На по ме на у тек сту: „сред стве но зна јет серб скиј“.
7 Јо ван (Јо ва но вић), епи скоп бач ки (1786–1805).
8 Па вле (Ава ку мо вић), епи скоп арад ски (1786–1815).
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2. Ара дац
Ан то ниј Ми хај ло вић, па рох; 1753, ми тр оп. Ге ор ги је (По по вић) у Те ми-

шва ру; срп.9; 58 г.; оже њен; де ца: 1 м., 5 ж.
Сте фан За гор чић, па рох; 1761, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); срп.; 

56 г.; оже њен; де ца: 2 м., 5 ж.
Те о фан Не на до вић, ка пе лан; 1796, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп.; 30 г.; оже њен; де ца: 1 м., 2 ж.
3. Еле мир
Ла зар Та по вач ки, па рох; 1752, ми тр оп. Ге ор ги је (По по вић); срп.; 66 г.; 

оже њен; де ца: 3 м., 1 ж.
Са ва Јо ва но вић, па рох; 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 53 г.; оже њен; 

де ца: 5 м., 3 ж.
Мој сеј По по вић, ка пе лан; 1791, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 33 г.; оже њен; 

де ца: 1 м.
Ки рил Па уч ки, ка пе лан; 1791, еп. Па вле (Ава ку мо вић); срп.; 46 г.; оже њен; 

де ца: 2 м., 2 ж.
Кон стан тин Та па вач ки, ка пе лан у Ме лен ци ма; 1794, еп. Јо ван (Јо ва но-

вић); срп.; 23 г.; оже њен; де ца: 1 ж.
4. Јан ка ид
Ва си ли је По по вић, па рох; 1761, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); рум.; 

58 г.; удо вац; де ца: 2 м., 2 ж.
Со фро ни је По по вић10, по моћ ник; 1790, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 29 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.
Иса ак Бе гу, ђа кон; 1795, еп. Па вле (Ава ку мо вић); рум.; 25 г.; оже њен; 

де ца: 1 ж.
5. Клек
Па вел Ди ми три је вић, па рох; 1769, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 46 г.; оже њен; де ца: 3 м., 2 ж.
6. Сент Ђу рађ
Јо ван Хри сти фо ро вић, па рох; 1749, ми тр оп. Ге ор ги је (По по вић); срп.; 

61 г.; оже њен; де ца: 4 м.
Алек сеј Со ко ло вић11; 1767, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); срп.; 61 г.; 

оже њен; де ца: 4 м.
Ра фа ил Со ко ло вић, па рох; 1790, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 27 г.; оже-

њен; де ца: 2 ж.
Спи ри дон Хри сти фо ро вић, по моћ ник12; 1794, еп. Јо сиф (Јо ва но вић Ша-

ка бен та)13; срп.; 25 г.; оже њен; де ца: 1 ж.

9 На по ме на у тек сту: „из не мог(а)л тје лом ста ро сти ра ди“.
10 На по ме на у тек сту: „спо мошчник ро ди те љу“.
11 На по ме на у тек сту: „пре став шиј вољ но ста ро сти ра ди, пре дао си ну сво је му па ро хи ју 

слу жи ти“.
12 На по ме на у тек сту: „спо мошчник ро ди те љу“.
13 Јо сиф (Јо ва но вић Ша ка бен та), епи скоп вр шач ки (1786–1805).
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7. Ма ли То рак
Јо ван По по вић, па рох; 1772, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); рум.; 55 

г.; оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.
Па вле По по вић, па рох; 1782, еп. Пе тар (Пе тр о вић); рум.; 36 г.; оже њен; 

де ца: 2 м., 1 ж.
Јев ти ми је По по вић, па рох; 1782, еп. Пе тар (Пе тр о вић); рум.; 42 г.; оже-

њен; де ца: 2 м., 2 ж.
Ан дреј Па у лов, ђа кон; 1793, еп. Јо ван (Јо ва но вић); рум.; 32 г.; оже њен; 

де ца: 1 м., 3 ж.
Алек сан дар По по вић, ђа кон; 1796, еп. Јо ван (Јо ва но вић); рум.; 24 г.; 

оже њен; де ца: 1 ж.
8. Ве ли ки То рак
Ге ор ги је По по вић14; 1752, ми тр оп. Ге ор ги је (По по вић); срп., рум.; 62 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.
Ми ха ил По по вић, па рох; 1782, еп. Мој сеј (Пут ник); срп., рум.; 36 г.; оже-

њен; де ца: 2 м., 1 ж.
Алек си је По по вић, па рох; 1790, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., рум.; 27 г.; оже-

њен; де ца: 2 ж.
Ди ми три је Пе тро вић, па рох; 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., рум.; 35 г.; 

оже њен; де ца: 3 м., 1 ж.
9. Ите беј
Ни ко ла је Бе дри чић15; ми тр оп. Ге ор ги је (По по вић); срп.; 67 г.; удо вац; 

де ца: 2 м., 1 ж.
Си ме он Цер њан ски, па рох; 1763, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); срп.; 

50 г.; удо вац.
Јо ван Лон ги нов, па рох; 1782, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); срп.; 44 г.; 

оже њен; де ца: 3 м., 2 ж.
Три фун Ра јић, па рох; 1785, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); срп.; 47 г.; оже-

њен; де ца: 3 м., 2 ж.
Три фун Ра јић, ђа кон и учи тељ; 1796, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., мађ.; 

20 г.; оже њен; де ца: 1 м.
10. Пар дањ
Ве ли слав Жив ко вић, па рох; 1761, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); срп.; 

61 г.; оже њен; де ца: 1 м.
Ар се ни је Бран ко вић, па рох; 1763, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); срп.; 

57 г.; оже њен; де ца: 2 м., 5 ж.
Адам Жив ко вић, ђа кон; 1796, еп. Па вле (Ава ку мо вић); срп.; 22 г.; оже њен; 

де ца: 1 м.
Арон Бран ко вић, ђа кон; 1796, еп. Јо сиф (Јо ва но вић Ша ка бен та); срп.; 20 г.; 

оже њен; де ца: 1 м.

14 На по ме на у тек сту: „пре стал от слу жби ста ро сти ра ди – пре дал си ну сво је му па ро хи ју“.
15 На по ме на у тек сту: „из чи сље ниј ду хов ник“.
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11. Мо дош
Ге ор ги је Ми хај ло вић, па рох; 1762, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп., рум.; 54 г.; оже њен; де ца: 4 м., 1 ж.
Ва си ли је Га ђан ски, па рох; 1781, еп. Мој сеј (Пут ник); срп.; 38 г.; удо вац.
Ата на си је Ву ко вић, па рох; 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., рум.; 34 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.
Јо ван Бе дри чић, по моћ ник; 1790, еп. Ге ра сим (Ада мо вић)16; срп.; 31 г.; 

оже њен; де ца: 2 м.
Ва си ли је Ми хај ло вић, ђа кон и учи тељ; 1793, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 

24 г.; оже њен.
12. Се чањ
Ва си ли је Пи ва ро вић, па рох; 1763, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп.; 58 г.; удо вац; де ца: 1 м.
Јо ван Пи ва ро вић, па рох; 1795, еп. Јо ван (Јо ва но вић) у Но вом Са ду; срп., 

нем.; 28 г.; оже њен; де ца: 1 ж.
13. Бо ка
Те о дор По по вић, па рох; 1765, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); срп.; 53 

г.; оже њен; де ца: 3 м.
Или ја Про тић, па рох; 1785, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 40 г.; оже њен; 

де ца: 2 м., 1 ж.
Јо ван По по вић17; 1794, еп. Јо ван (Јо ва но вић) у Но вом Са ду; срп.; 26 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.
14. Не у зи на
Ан то ни је Ди ми три је вић, па рох; 1765, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп.; 50 г.; оже њен; де ца: 2 м., 3 ж.
Мак сим По по вић, па рох; 1780, еп. Мој сеј (Пут ник); срп.; 35 г.; оже њен; 

де ца: 1 м., 1 ж.
Жи ван Жи вић18, 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 25 г.; оже њен; де ца: 1 

м., 1 ж.
15. Сар чи ја
Јан ко Тра и лов, па рох; 1769, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., рум.; 55 г.; оже њен; 

де ца: 2 м., 2 ж.
16. Еч ка
Хри сто фор Си ме о но вић, па рох и ду хов ник; 1751, еп. Ге ор ги је (По по-

вић); срп., рум.; 65 г.; оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.
Ни ко ла је Те о нић, па рох; 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., рум.; 36 г.; 

удо вац; де ца: 1 ж.
Јо ван Си ме о но вић, ђа кон; 1792, еп. Пе тар (Пе тро вић).

16 Ге ра сим (Ада мо вић), епи скоп ер дељ ски (1786–1796).
17 На по ме на у тек сту: „су пер ну ме рар“.
18 На по ме на у тек сту: „ожи да ти ми ло сти“.
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Пан че вач ка ре ги мен та

17. Пер лес, ва рош
Јо ван Не дељ ко вић, па рох; 1782, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); срп.; 40 г.; 

удо вац; де ца: 2 м.
Ва си ли је Ка нур ски, па рох; 1787, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 41 г.; оже њен; 

де ца: 1 м.
Мар ко Пе тро вић, па рох; 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 30 г.; оже њен.
18. Ле о пол до во
Мар ко Ни ко ла је вић, па рох; 1762, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); срп.; 

59 г.; удо вац; де ца: 1 м., 4 ж.
Јев ти ми је Дра ку лић, па рох; 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 29 г.; оже-

њен.
Аврам По по вић19; 1793, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 23 г.; оже њен.
Ни ко лај Ни ко ла је вић, ђа кон; 1793, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 22 г.; 

оже њен.
19. Фар ка ждин
Спи ри дон Јо ва но вић, па рох; 1763, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); срп.; 

57 г.; оже њен; де ца: 2 м., 2 ж.
Ди о ни си је Јо ва но вић20, по моћ ник; 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 31 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.
20. Ор ло ват
Пе тар Ар се ни је вић, па рох; 1752, ми тр оп. Ге ор ги је (По по вић); срп.; 67 г.; 

удо вац.
Ар се ни је Ар се ни је вић, по моћ ник21; 1790, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., 

нем.; 26 г.; оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.
21. То ма ше вац
Ма теј Стан ко вић, па рох; 1765, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); срп.; 

55 г.; удо вац; де ца: 3 м., 1 ж.
Ра фа ил Ви ја тов, па рох; 1795, еп. Јо сиф (Јо ва но вић Ша ка бен та); срп.; 

30 г.; оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.
Данил[о] Стан ко вић, ђа кон и учи тељ; 1797, еп. Јо ван (Јо ва но вић); срп.; 

20 г.; оже њен.
22. Бо тош
Ми ха ил Ар се ни је вић22; 1747, ми тр оп. Ге о р ги је (По по вић); срп.; 73 г.; удо-

вац; де ца: 1 м., 4 ж.
Па вел Ар се ни је вић, па рох; 1785, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); срп.; 40 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 4 ж.

19 На по ме на у тек сту: „ожи да ти ми ло сти“.
20 На по ме на у тек сту: „спо мошчник ро ди те љу“.
21 На по ме на у тек сту: „спо мошчник је го“.
22 На по ме на у тек сту: „пре стал от слу жби ста ро сти ра ди – пре дал си ну сво је му па ро хи ју“.
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Јо сиф Ви ши ков, па рох; 1792, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 32 г.; оже њен; 
де ца: 1 м., 2 ж.

Гри го ри је Кон стан ти но вић, ђа кон и учи тељ; 1797, еп. Јо сиф (Јо ва но-
вић Ша ка бен та); срп.; 26 г.; оже њен; де ца: 1 ж.

Пан че вач ки пр о то пре зви те рат 
Пан че вач ка ре ги мен та

1. Пан че ва
Ан дреј Ар се ни је вић, про то пре зви тер и „дјеј стви тељ ниј па рох“; 21. 11. 1772, 

еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); срп., рум.; 53 г.; оже њен; де ца: 2 м., 3 ж.
Јо ван Пе тро вић, па рох23; 9. 9. 1752, еп. Ге ор ги је (По по вић); срп., грч.; 

68 г.; удо вац; де ца: 1 ж.
Јо ван Пу љан ски, па рох; 16. 11. 1749, еп. Ге ор ги је (По по вић); „са да ни ка-

ко“24; 73 г.; оже њен; де ца: 2 м.
Те о дор Жив ко вић, па рох; 1. 7. 1767, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп., рум.; 55 г.; оже њен; де ца: 3 м., 2 ж.
Јо ван Ге ор ги је вић, па рох; 23. 3. 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., рум.; 

44 г.; оже њен; де ца: 1 м., 2 ж.
Јо а ким Стан ко вић, ка пе лан и по моћ ник; 15. 5. 1796, еп. Јо сиф (Јо ва но-

вић Ша ка бен та); срп., рум.; 24 г.; оже њен; де ца: 2 ж.
Ге ор ги је Ар се ни је вић, ђа кон; 15. 5. 1796, еп. Јо сиф (Јо ва но вић Ша ка бен та); 

срп., рум.; 21 г.; оже њен.
2. Стар че во, фи ли ја ла25

3. Хо мо љи ца
Сте фан То мић, па рох; 29. 3. 1770, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп.; 54 г.; оже њен; де ца: 5 м., 1 ж.
Ва си ли је Јо ва но вић, па рох; 6. 4. 1796, еп. Јо сиф (Јо ва но вић Ша ка бен та); 

срп.; 36 г.; оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.
4. Бре сто вац
Жи ван По штић, па рох; 15. 10. 1787, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., рум.; 44 

г.; оже њен; де ца: 1 м., 2 ж.
Гри го ри је Сте го вић26; 8. 10. 1782, ми тр оп. Пај си је да бро бо сан ски27 у 

Са ра је ву; срп.; 40 г.; оже њен; де ца: 1 м., 2 ж.
5. Пло чи ца
Јо ван Ди ми три је вић, па рох; 9. 11. 1764, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп.; 53 г.; оже њен; де ца: 3 м., 2 ж.

23 При мед ба у тек сту: „Глух и за немо[шч] сво ју спо мошч в слу[жбје] имје јет“.
24 При мед ба у тек сту: „Шлог уда рил се го и го во ри ти не мо жет“.
25 При мед бе у тек сту: „мо на сти ру Вој ло ви цје под ле жит“; „се му мје сту је ро мо на си па ро-

хи ју слу жат“.
26 На по ме на у тек сту: „ожи да јет па ро хи ју“. При мед ба: „Сеј с[вја]шченик ље та 1796. у 

м[есја]ц ав густ от Дубиц[и] Но вој, с на ро дом прише[л] и на се ли сја у Границ[у]“.
27 У пи та њу је ве ро ват но ми тро по лит да бро бо сан ски Пај си је II (1780–1802).
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6. Ко вин
Ар се ни је Ми ло шев, па рох; 17. 1. 1769, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп.; 50 г.; удо вац; де ца: 2 м. 
Ге ор ги је Пре дра гов, па рох; 2. 7. 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., рум., 

нем.; 41 г.; оже њен; де ца: 1 м., 2 ж.
Пе тар Де спић28; 27. 5. 1763, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); срп.; 54 г.; 

оже њен; де ца: 1 м. 
Иван Виг ње вић29, 25. 3. 1780, еп. Је ре ми ја30 „в Бе ли гра дје“; срп., тур.; 

50 г.; оже њен; де ца; 1 м., 1 ж.
Стој ко Бо го је вић31, 1. 9. 1777, еп. бе о град ски Је ре ми ја; срп.; 45 г.; оже-

њен; де ца; 1 м., 3 ж.
Га врил Ми ло шев, ђа кон, 22. 3. 1797, еп. Јо ван (Јо ва но вић); срп.; 23 г.; 

оже њен; де ца: 1 ж.
7. Де ли бла то
Мар ко Ива шков, па рох; 3. 12. 1763, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп., рум.; 53 г.; оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.
Фи лип Сто ја но вић, па рох; 29. 6. 1759, еп. Јо ван (Ге ор ги је вић); срп.; 55 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 2 ж.
Ан дреј Ива шков, па рох; 20. 3. 1791, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., рум.; 24 г.; 

оже њен; де ца: 2 м.
Ар се ни је Ми хај лов, ђа кон32; 19. 4. 1793, еп. Јо сиф (Јо ва но вић Ша ка бен та); 

срп., рум.; 30 г.; оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.
8. Ба ва ни ште
Пан те леј мон Ра ди во је вић, па рох; 6. 6. 1762, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић 

Ви дак); срп.; 54 г.; оже њен; де ца: 3 м., 2 ж.
Јан ко Ди ми три јев, па рох; 1. 6. 1769, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп.; 54 г.; оже њен; де ца: 5 м.
Је ли сеј Ми ло ра дов, па рох; 1. 6. 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 29 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.
Пан те леј мон Ми ло ра дов33; 5. 6. 1762, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп.; 56 г.; удо вац; де ца: 2 м., 1 ж.
Ми ха ил Сто ја нов34; 9. 3. 1780, еп. Је ре ми ја „из Бе ли гра да“; срп.; 53 г.; 

оже њен; 3 м., 1 ж.
Ар се ни је Ра ди во јев, ђа кон; 1. 10. 1796, еп. Јо сиф (Јо ва но вић Ша ка бен та); 

срп.; 24 г.; оже њен; де ца: 1 ж.
9. До ло ви
Хри сти фор По по вић, па рох; 24. 11. 1770, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви-

дак); срп., рум., нем.; 48 г.; оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.

28 На по ме на у тек сту: „за не мошч сво ју вољ но па ро хи ју оста вил“.
29 На по ме на у тек сту: „пре жде бив ша го ту рец ка го ра та при шел из Сме де ре ва“.
30 Је ре ми ја (Па па зо глу), ми тро по лит бе о град ски (1766–1784).
31 На по ме на у тек сту: „та ко ждје ка ко, и сеј при шел из По жа рев циј“.
32 При мед ба у тек сту: „Сеј ди ја кон јест ју но сти ји на став ник“.
33 На по ме на у тек сту: „за не мошч сво ју па ро хи ју оста вил“.
34 На по ме на у тек сту: „пре жде бив ша го тур ска го ра та при шел из По жа рев ца“.
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Ма теј По по вић, па рох35; 21. 11. 1794, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., рум., 
нем.; 27 г.; оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.

Јо ван По по вић, па рох; 1. 4. 1769, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); срп.; 
46 г.; оже њен; де ца: 1 ж.

10. Но во Се ло
Жи ван По по вић, па рох; 25. 5. 1757, еп. Јо ван (Ге ор ги је вић)36; срп., рум.; 

55 г.; оже њен; де ца: 3 м., 3 ж.
Ла зар Кне же вић, па рох; 20. 5. 1773, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп., рум., нем.; 47 г.; удо вац; де ца: 1 м., 2 ж.
Пе тар Ми хај лов, па рох; 6. 8. 1772, еп. Јо ван (Ге ор ги је вић); срп., рум.; 

46 г.; оже њен; де ца: 2 м., 5 ж.
11. Се ле уш
Јо сиф По по вић, па рох; 8. 11. 1771, еп. Јо ван (Ге ор ги је вић); срп., рум.; 49 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 2 ж.
Јо ван По по вић, ка пе лан (по моћ ник па ро ха); 21. 1. 1791, еп. Пе тар (Пе-

тро вић); срп., рум.; 26 г.; оже њен; де ца: 1 м., 2 ж.
12. Илан жа
Си ме он Пут ни ков, па рох; 1. 3. 1769, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп., рум.; 50 г.; оже њен; де ца: 1 м.
Ан дреј Гру јић, по моћ ник37; 3. 7. 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., рум.; 

29 г.; оже њен; де ца: 1 м., 2 ж.
Не над Пут ни ков, ђа кон; 3. 12. 1795, еп. Јо сиф (Јо ва но вић Ша ка бен та); 

срп.; 20 г.; оже њен; де ца: 1 м., 2 ж.
13. До бри ца
Ар се ни је Жи во тин, па рох38; 24. 9. 1766, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп.; 61 г.; удо вац; де ца: 3 ж.
14. Мар ги ти ца
Ата на си је По жа ро вач ки, па рох; 25. 5. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., 

рум.; 34 г.; удо вац.
15. Јар ко вац
Гри го ри је Ве кец ки, па рох; 11. 6. 1782, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); срп.; 

43 г.; оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.
Га врил Ву ко јан ски, по моћ ник; 24. 11. 1793, еп. Па вле (Ава ку мо вић); 

срп.; 36 г.; оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.
16. Уз дин
Јо ван Шу боњ, па рох; 1. 6. 1765, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); рум.; 

56 г.; удо вац.

35 При мед ба у тек сту не ра шчи тљи ва због оште ће ња.
36 Јо ван (Ге ор ги је вић), епи скоп вр шач ко-ка ран се бе шки (1749–1769), ми тро по лит кар ло-

вач ки (1769–1773).
37 На по ме на у тек сту: „ожи да јет вто ру ју па ро хи ју“.
38 При мед ба у тек сту: „Се му с[вја]шченику спо мошчник к слу жби по тре бу јет“.
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Тра ил Те о до ров, па рох; 30. 4. 1772, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 
срп., рум.; 45 г.; оже њен; де ца: 3 м., 1 ж.

Ан дреј Фи зе шан, ђа кон; 25. 4. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., рум.; 25 г.; 
оже њен; де ца: 1 м.

Јо ван Те о до ро вић, ђа кон; 20. 8. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 28 г.; 
оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.

17. Идвор
Јо ван Си ме о но вић, па рох; 22. 5. 1754, еп. Ге ор ги је (По по вић); срп.; 66 г.; 

удо вац; де ца: 3 м., 1 ж.
Пе тар Па вло вић, па рох; 9. 1. 1790, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 46 г.; 

оже њен; де ца: 3 м., 2 ж.
18. Са ку ла
Те о дор Јо ва но вић, па рох; 8. 9. 1790, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., рум.; 32 г.; 

оже њен; де ца: 2 м.
Ге ор ги је Сте јић, па рох; 29. 5. 1791, еп. Пе тар (Пе тр о вић); срп., рум.; 30 г.; 

оже њен.
19. Ба ран да
Аврам Зе бић, па рох; 19. 10. 1781, еп. Јо сиф (Јо ва но вић Ша ка бен та); срп., 

рум., нем.; 40 г.; оже њен; де ца: 2 м., 2 ж.
Жи во јин Ра да нов, па рох; 8. 9. 1754, еп. Ге ор ги је (По по вић); срп.; 64 г.; 

удо вац.
20. Опа во
Те о дор По по вић, па рох; 21. 11. 1765, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп., рум.; 54 г.; оже њен; де ца: 3 м., 1 ж.
Јо ван Цве јић, па рох; 19. 5. 1773, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); срп.; 

45 г.; оже њен; де ца: 2 м., 2 ж.
21. Сеф ке рин
Пе тар Жи ва но вић, па рох; 24. 4. 1797, еп. Јо сиф (Јо ва но вић Ша ка бен та); 

срп., рум.; 25 г.; оже њен; де ца: 1 ж.
Ми ха ил По по вић, па рох-по моћ ник39; 8. 7. 1762, еп. Те о фил из Ка ра вла-

хи је40; рум.; 62 г.; оже њен; де ца: 1 м., 2 ж.
22. Цре па ја
Или ја Јо си фо вић, па рох; 11. 12. 1768, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп.; 56 г.; удо вац; де ца: 4 м., 1 ж.
Ми ха ил Или је вић, па рох; 23. 5. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., рум.; 33 г.; 

оже њен; де ца: 4 м.
23. Ста ра Бор ча, фи ли ја ла
Сте фан Бе рић41; 2. 2. 1797, еп. Јо сиф (Јо ва но вић Ша ка бен та); срп., рум.; 

40 г.; оже њен; де ца: 1 м., 3 ж.

39 При мед ба у тек сту: „Сеј с[вја]шченик пре жде [...] љет при шел из Хер[цеговини со] ње ко-
ли ко ма фамилија[ма]“.

40 Епи скоп не и ден ти фи ко ван.
41 На по ме на у тек сту: „слу жа шчи ји свја шче ник“.
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Ха си ја шки пр о то пре зви те рат 
Те ми швар ска жу па ни ја

1. Бе линц
Јо ван Пе тро вић, про то пре зви тер; 4. 4. 1760, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић 

Ви дак); рум.; 59 г.; оже њен.
Исак Алек сан дро вић, па рох; 14. 9. 1763, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви-

дак); рум.; 54 г.; оже њен; де ца: 1 ж.
Аврам Пе тро вић, па рох; 6. 12. 1777, еп. Мој сеј (Пут ник); рум.; 41 г.; 

оже њен; де ца: 1 м.
Јо ван По по вић, ка пе лан; 20. 4. 1796, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 21 г.; 

оже њен; де ца: 1 ж.
2. Ки зе теу
Ан дреј Јан ко вић, па рох; 3. 3. 1779, еп. Мој сеј (Пут ник); рум.; 39 г.; удо-

вац; де ца: 4 м., 3 ж.
Гри го ри је Јо ва но вић, па рох; 16. 3. 1753, еп. Ге ор ги је (По по вић); рум.; 65 

г.; оже њен; де ца: 3 м., 2 ж.
Изра ил По по вић, ка пе лан; 27. 3. 1796, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 25 г.; 

оже њен; де ца: 1 м.
3. Бу динц
Пе тру Ми хај лов, па рох; 1. 9. 1767, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 58 г.; оже њен; де ца: 1 м., 6 ж.
Ми ха ил Јан ко вић, па рох; 2. 2. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 32 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 3 ж.
4. Ик тар
Исак По по вић, па рох; 24. 3. 1784, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); срп., 

рум.; 38 г.; оже њен; де ца: 4 м., 3 ж.
5. То по ло вац и фи ли ја ле Ве ли ки Ко штеј и Ма ли Ко штеј
Пе тар По по вић, па рох; 23. 4. 1779, ар хи еп. Мој сеј (Пут ник); рум.; 41 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 3 ж.
Ге ор ги је По по вић, па рох; 25. 4. 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 28 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.
Јан ку Ри бар, ђа кон; 20. 4. 1796, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 22 г.; оже њен.
6. Шу штр је
Па вел Ја но шо вић, па рох; 3. 2. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 32 г.; 

оже њен; де ца: 3 м.
7. Кра ло вац
Ми ло ван Жи ва но вић, па рох; 2. 11. 1793, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 25 

г.; оже њен; де ца: 3 м., 1 ж.
8. Лу ка рец
Мар ко Сфи рац, па рох; 30. 7. 1787, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 30 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.
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9. Ха си јаш
Ра ду ји ца Пе тро вић, па рох; 10. 8. 1779, ар хи еп. Мој сеј (Пут ник); рум.; 

37 г.; оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.
10. Шу ша но ви ца
Јо ван Јо ва но вић, па рох; 3. 4. 1778, ар хи еп. Мој сеј (Пут ник); рум.; 52 г.; 

удо вац; де ца: 1 м., 2 ж.
Ми ха ил Жи ва но вић, па рох; 21. 11. 1794, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 34 

г.; оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.
11. Па њо ва
Ми ха ил Га ври ло вић, па рох; 17. 1. 1787, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 36 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 3 ж.
12. Баб ша
Жив ко По по вић, па рох; 25. 4. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 32 г.; 

удо вац; де ца: 1 м.
Мар тин По по вић, ка пе лан; 8. 9. 1795, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 22 г.; 

оже њен; де ца: 2 м.
13. Оха ба
Јо ван Белч, па рох; 10. 6. 1773, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); рум.; 43 г.; 

удо вац; де ца: 4 м., 2 ж.
Мар јан Кон стан ти но вић, па рох; 13. 5. 1790, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 

28 г.; оже њен; де ца: 2 м., 5 ж.
Па ску Мар ти но вић, ка пе лан; 20. 5. 1797, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 24 г.; 

оже њен.
14. Фи ка тар
Ја нош Ву кан, па рох; 29. 7. 1777, еп. Мој сеј (Пут ник); рум.; 42 г.; оже њен; 

де ца: 2 м., 2 ж.
Мар ко Ге ор ги је вић, ка пе лан; 1. 6. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 36 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 2 ж.
15. Дра го јешт
Хри сто фор Мар ти но вић, па рох; 23. 2. 1779, еп. Мој сеј (Пут ник); рум.; 

40 г.; удо вац; де ца: 3 м., 7 ж.

Кра шов ска жу па ни ја

16. Жа бар
Ми ха ил Ду ма, па рох; 25. 2. 1776, еп. Мој сеј (Пут ник); рум.
17. Ве ли ки Ко штеј са фи ли ја лом Ма ли Ко штеј
Дра гој Мар ти нов, па рох; 3. 3. 1789, еп. Мој сеј (Пут ник); рум.; 54 г.; оже-

њен; де ца: 2 м., 2 ж.
Ге ор ги је Пе тро вић, па рох; 19. 8. 1790, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., рум.; 

27 г.; оже њен; де ца: 1 м., 3 ж.
Ма ној ло По по вић, ка пе лан; 3. 3. 1796, еп. Мој сеј (Пут ник); рум.
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18. Гру јин
Тра ил Ло го жан, па рох; 24. 3. 1778, еп. Мој сеј (Пут ник); рум.; 42 г.; удо-

вац; де ца: 2 м., 1 ж.
19. Пе рул
Ви кен ти је По по вић, па рох; 3. 3. 1796, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 26 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.
20. Тер го ве ште
Па вле По по вић, па рох; 5. 6. 1780, еп. Мој сеј (Пут ник); рум.; 40 г.; удо-

вац; де ца: 2 м., 2 ж.
21. Ба линц
Ди ми три је По по вић, па рох; 2. 4. 1779, еп. Мој сеј (Пут ник); рум.; 45 г.; 

удо вац; де ца: 3 м., 2 ж.
22. Фа ди мак
Ан дреј Бор ке ску, па рох; 16. 12. 1770, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 48 г.; оже њен; де ца: 4 м., 4 ж.
23. Ку ти на
Га врил Ла за ров, па рох; 21. 10. 1793, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 26 г.; 

удо вац; де ца: 1 ж.
24. Леј ку ше шти
Па ску Мар ти нов, па рох; 6. 12. 1777, еп. Мој сеј (Пут ник); рум.
25. Кла до ва
Па вле По по вић, па рох; 15. 6. 1791, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 24 г.; оже-

њен; де ца: 1 м.
26. Јерш ник
Јо ван Не сто ров, па рох; 11. 6. 1785, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); рум.; 

39 г.; оже њен; де ца: 3 м., 2 ж.
27. То пла, фи ли ја ла42

28. Оха ба43

29. Ду бе шти
[Непопуњено]; 6. 9. 1787, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 37 г.; оже њен; де ца: 

2 м., 5 ж.
30. Бу ња
[Непопуњено]; 6. 10. 1787, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 36 г.; оже њен; де ца: 

4 м., 1 ж.
31. Па ду ра њи, фи ли ја ла44

32. Ра ки та
Мој се Мар ти нов, па рох; 6. 12. 1780, еп. Мој сеј (Пут ник); рум.; 40 г.; удо-

вац; де ца: 2 м., 3 ж.

42 Из та бли це про из  ла зи да фи ли ја лу оп слу жу је па рох из Јерш ни ка.
43 На по ме на у тек сту: „ва кант“ (упра жње на па ро хи ја).
44 Из та бли це про из  ла зи да фи ли ја лу оп слу жу је па рох из Бу ње.
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Алек си је По по вић, па рох; 6. 8. 1796, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 30 г.; 
оже њен; де ца: 3 м., 2 ж.

33. Ре ме та
Пе тар По по вић, па рох; 25. 12. 1775, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 51 г.; оже њен; де ца: 3 м., 4 ж.
[34.] Мо но штур
Ге ор ги је По по вић, па рох; 21. 6. 1791, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 45 г.; 

оже њен; де ца: 3 м., 3 ж.

Же бељ ски пр о то пре зви те рат 
Те ми швар ска жу па ни ја

1. Же бељ
Или ја Мур гу ло вић, па рох; 27. 10. 1751, еп. Ге ор ги је (По по вић); рум.; 67 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 5 ж.
Па вел Шу боњ, па рох; 28. 8. 1782, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); рум.; 38 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 5 ж.
Јо ван Сте фа но вић, па рох; 12. 3. 1792, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 23 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 2 ж.
Сте фан Пе тро вић, па рох.
Исак По по вић, ка пе лан.
Или ја Пе ле вић, ђа кон.
2. Фо ља
Сте фан По по вић, па рох; 1. 11. 1768, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 56 г.; оже њен; де ца: 2 м., 2 ж.
Си ме он По по вић, ка пе лан.
3. Опа ти ца
Сте фан По по вић, па рох; 30. 3. 1795, еп. Јо сиф (Јо ва но вић Ша ка бен та); 

срп., рум.; 23 г.; удо вац; де ца: 4 м. 
4. Бир да
Тра ил Бог да но вић45; 13. 8. 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп. рум.; 37 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.
Ма теј По по вић, па рох; 21. 6. 1782, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); рум.; 61 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.
Те о дор По по вић, ђа кон.
5. Ску ља
Јо ван Бал ко, па рох; 12. 5. 1793, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 32 г.; удо вац.
6. Шо ждја
Ми ха ил По по вић, па рох; 12. 6. 1764, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 58 г.; оже њен; де ца: 1 м., 4 ж.

45 На по ме на у тек сту: „на мјест ник п[рото].п[резвитерата]. жебељс[каго].
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Кон стан тин По по вић, па рох; 8. 9. 1785, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 25 г.; 
удо вац; де ца: 1 ж.

7. Ши пет
Мар тин Бел ча, па рох; 30. 6. 1780, еп. Мој сеј (Пут ник); рум.; 37 г.; оже-

њен; де ца: 4 м., 2 ж.
Гри го ри је По по вић, па рох; 12. 12. 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 36 г.; 

оже њен; де ца: 3 м., 1 ж.
Исак Бо јан, па рох; 12. 12. 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 34 г.; оже њен; 

де ца: 3 м., 1 ж.
8. Ка дар
Гру ја Мој се јо вић, па рох; 1. 11. 1765, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 55 г.; оже њен; де ца: 1 м., 3 ж.
Ге ор ги је По по вић, па рох; 5. 6. 1780, еп. Мој сеј (Пут ник); рум.; 35 г.; оже-

њен; де ца: 1 м., 2 ж.
Јо сиф По по вић, ђа кон.
9. Чер на
Алек си ја Труц, па рох; 16. 2. 1779, еп. Мој сеј (Пут ник); рум.; 41 г.; оже-

њен; де ца: 1 м., 5 ж.
Па вел Труц, па рох; 3. 10. 1796, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 26 г.; оже њен; 

де ца: 1 м.
10. Бе рин
Јо ван По по вић, па рох; 13. 4. 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 40 г.; оже-

њен; де ца: 2 м., 3 ж.
Сте фан По по вић, па рох; 23. 5. 1794, еп. Јо ван (Јо ва но вић); рум.; 25 г.; 

оже њен; де ца: 2 м.
11. Ста мо ра
Ми ха ил Пет ко вић, па рох; 15. 2. 1763, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 54 г.; оже њен; де ца: 2 м., 3 ж.
Си ме он По по вић, па рох; 21. 3. 1787, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 37 г.; 

оже њен; де ца: 4 м., 3 ж.
12. Икло да
Гру ја Па лић, па рох; 10. 8. 1793, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 40 г.; удо вац; 

де ца: 2 м., 1 ж.
13. Унип
Ки рил Сте фа но вић, па рох; 13. 5. 1773, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви-

дак); рум.; 48 г.; удо вац; де ца: 2 м., 1 ж.
Тра ил Га ври ло вић, па рох; 20. 3. 1780, еп. Мој сеј (Пут ник); рум.; 40 г.; 

удо вац; де ца: 1 м., 1 ж.
Ге ор ги је По по вић, ђа кон.
14. Уљук
Сте фан По по вић, па рох; 12. 4. 1781, ар хи еп. Мој сеј (Пут ник); рум.; 40 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 2 ж.
Тра ил По по вић, па рох; 20. 5. 1790, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 36 г.; 

оже њен; де ца: 1 м.



15. Са кош Туре[цкиј]
Јо сиф По по вић, па рох; 4. 7. 1780, еп. Мој сеј (Пут ник); рум.; 57 г.; удо-

вац; де ца: 3 м., 2 ж.
Да ма скин По по вић, па рох; 9. 4. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 50 г.; 

оже њен; де ца: 3 м., 4 ж.
Тра ил Јо ва нов, па рох; 18. 3. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 43 г.; оже-

њен; де ца: 2 м., 2 ж.
16. Ке ве реш
Јо ван По по вић, па рох; 15. 9. 1782, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); рум.; 36 

г.; оже њен; де ца: 4 м., 1 ж.
Пе тар Бре штин, па рох; 27. 3. 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 33 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 4 ж.
Ки рил Ди ми три је вић, па рох; 12. 8. 1794, еп. Пе тар (Пе тр о вић); рум.; 30 г.; 

оже њен; 2 м. 
17. Драк ши на
Пе тар Јо ва но вић, па рох; 25. 8. 1779, еп. Мој сеј (Пут ник); рум.; 41 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 2 ж.
Па ун По по вић, па рох; 9. 5. 1790, еп. Пе тар (Пе тр о вић); рум.; 42 г.; оже-

њен; 2 м., 2 ж. 
18. Ср бо ва
Мој сеј По по вић, па рох; 6. 8. 1792, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 26 г.; оже-

њен; 2 м. 
19. Хи ти јаш
Иг ња ти је Гру је вић, па рох; 10. 12. 1771, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 52 г.; оже њен; де ца: 1 м., 2 ж.
Мар тин Ја ко вић, па рох; 28. 4. 1789, еп. Пе тар (Пе тр о вић); рум.; 28 г.; 

оже њен; 2 ж. 
20. Ра ко ви ца
Ми ха ил Ла за ро вић, па рох; 13. 9. 1763, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 74 г.; удо вац; де ца: 2 м., 2 ж.
Тра ил Ни ко ла је вић, па рох; 12. 3. 1794, еп. Јо сиф (Јо ва но вић Ша ка бен та); 

рум.; 25 г.; оже њен; де ца: 2 м., 3 ж.
21. Ке пет
Га врил По по вић, па рох; 20. 12. 1770, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 56 г.; оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.
Ди ми три је По по вић, па рох; 21. 10. 1782, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); 

рум.; 32 г.; оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.
22. Ба зи јаш46

Сам фир По по вић, па рох; 25. 4. 1780, еп. Мој сеј (Пут ник); рум.; 45 г.; 
удо вац; де ца: 1 м., 3 ж.

Ја нош Бра ту, па рох; 13. 9. 1794, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 24 г.; оже-
њен; 1 м., 1 ж.

46 Гре шка у тек сту, у пи та њу је на се ље Бу зи јаш.
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23. Си лађ
Па ун По по вић, па рох; 29. 6. 1770, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); рум.; 

53 г.; оже њен; де ца: 2 м., 3 ж.
Са ва По по вић, па рох; 10. 10. 1796, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 24 г.; 

удо вац; 2 м., 4 ж.
Ге о р ги је По по вић, па рох; 22. 4. 1797, еп. Јо сиф (Јо ва но вић Ша ка бен та); 

рум.; 23 г.; оже њен; де ца: 2 м., 4 ж.
24. Ву ко ва
Ге ор ги је По по вић, па рох; 17. 3. 1784, еп. Со фр о ни је (Ки ри ло вић); рум.; 

43 г.; удо вац; де ца: 1 м., 1 ж.
Ни ко ла је По по вић, па рох; 19. 10. 1794, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 25 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 3 ж.
25. Бла жо ва
Јо ван Пе тро вић, па рох; 31. 3. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 31 г.; 

оже њен.
26. Ду бос
Мар тин Ја но шо вић, па рох; 1. 6. 1765, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 54 г.; оже њен; де ца: 1 м., 3 ж.
Пе тар Јо ва но вић, па рох; 5. 7. 1780, еп. Мој сеј (Пут ник); рум.; 44 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 2 ж.
Ге ор ги је По по вић, ђа кон.

Кра шов ска жу па ни ја

27. Из гар
Тра ил Ђур ко вић, па рох; 1. 7. 1767, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 50 г.; удо вац; де ца: 1 м., 1 ж.
Ми ха ил Мар ко вић, па рох; 18. 5. 1785, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); рум.; 

45 г.; оже њен; де ца: 1 м., 3 ж.
28. Вер меш
Мар тин Ал бу ло вић, па рох; 1. 1. 1772, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 49 г.; оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.
Па вел Ву ја но вић, па рох; 16. 11. 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 42 г.; 

удо вац; де ца: 3 ж.
Три фун По по вић, па рох; 23. 4. 1796, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 24 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.
29. Ду леу
Јо ван По по вић, па рох; 23. 4. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 42 г.; оже-

њен; де ца: 1 м., 2 ж.
30. Ва ља Ма ре
Ге ор ги је Не дељ ко вић, па рох; 13. 5. 1788, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); 

рум.; 38 г.; оже њен; де ца: 1 ж.
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31. Ва ља Пај
Ва си ли је По по вић, па рох; 1. 4. 1769, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

рум.; 63 г.; оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.
Ми ха ил Јо[ва]новић, па рох; 29. 6. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); рум.; 42 г.; 

удо вац; де ца: 1 м., 3 ж.
32. Ер сиг
Ге ор ги је Ва си ли је вић, па рох; 13. 8. 1782, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); 

рум.; 36 г.; оже њен; де ца: 1 м., 3 ж.

Ве ли ко ки кинд ски пр о то пре зви те рат 
То рон тал ска жу па ни ја

1. Ве ли ка Ки кин да
Фи лип Стој ко вић, про то пре зви тер; 27. 6. 1770, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић 

Ви дак); срп., рум.; 48 г.; оже њен; де ца: 3 м.
Ва си ли је Ада мо вић, па рох47; 8. 3. 1757, еп. Ге ор ги је (По по вић); срп.; 70 г.; 

оже њен; де ца: 2 м.
Па вел Пут ни ко вић, па рох; 10. 6. 1761, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп.; 60 г.; оже њен.
Јо ван Стој ко вић, па рох; 9. 5. 1780, еп. Мој сеј (Пут ник); срп.; 42 г.; оже-

њен; де ца: 2 ж.
Ар се ни је Си мић, па рох; 6. 5. 1787, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 36 г.; оже-

њен; де ца: 2 м., 2 ж.
Га врил Пут ни ков, по моћ ник48; 23. 4. 1791, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 

36 г.; оже њен; де ца: 2 м., 1 ж.
Ата на си ја По по вић, ђа кон; 29 г.; оже њен; де ца: 2 м.
2. Мо крин
Ге ор ги је Жи ва но вић49; 10. 4. 1761, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); срп., 

рум.; 52 г.; оже њен; де ца: 1 ж.
Сте фан Ве сић, па рох; 9. 3. 1753, еп. Ге ор ги је (По по вић); срп.; 65 г.; оже њен.
Ар се ни је Ри кич ки, па рох; 5. 6. 1782, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); срп., 

рум.; 37 г.; оже њен; де ца: 3 м., 1 ж.
Мак сим Га ле шев50; 10. 7. 1782, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); срп., рум.; 

34 г.; удо вац; де ца: 1 м., 1 ж.
Си ме он Жи ва но вић, ка пе лан51; 29. 5. 1791, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 

31 г.; оже њен; де ца: 4 м., 2 ж.
3. Ме лен ци
Јо а ким По по вић, па рох; 9. 10. 1755, еп. Ге ор ги је (По по вић); срп.; 61 г.; 

удо вац.

47 На по ме на у тек сту: „ста ро сти ра ди, пре стао слу жи ти“.
48 На по ме на у тек сту: „спо мошчник па ро ху Васил[ију] Адамов[ићу]“.
49 На по ме на у тек сту: „на мјест ник про то пре зви те ра“.
50 На по ме на у тек сту: „су пер ну ме ра ри јус“.
51 На по ме на у тек сту: „ка пе лан на мјест ник“.
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Ла зар По по вић, па рох; 19. 5. 1789, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 34 г.; оже-
њен; де ца: 2 м., 5 ж.

Јо ван Јо ва но вић, па рох; 8. 9. 1796, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 32 г.; оже-
њен.

Кон стан тин Па вло вић52; срп.; 28 г.; оже њен; де ца: 1 ж.
4. Јо зе фо во
Јо ван Ми о ко вић53, па рох; 8. 5. 1761, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп.; 68 г.; удо вац; де ца: 4 м., 4 ж.
5. Ке ре стур
Га врил Бла жић, па рох; 30. 1. 1757, еп. Ге ор ги је (По по вић); срп.; 64 г.; 

удо вац; де ца: 4 м., 4 ж.
6. Ко мло уш
Јо ван Шер бан, па рох; 20. 12. 1782, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); срп.; 37 г.; 

оже њен; де ца: 4 ж.
Ге ор ги је Гру јић, па рох; 20. 4. 1786, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 35 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 5 ж.
Ни ко ла је По по вић, па рох; 15. 8. 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 27 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.
7. Фра ње во
Те о дор Пе тро вић, па рох; 4. 4. 1753, еп. Ге ор ги је (По по вић); срп.; 78 г.; 

удо вац.
Га врил Јо ва но вић, па рох; 6. 8. 1760, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп.; 54 г.; оже њен; де ца: 1 м., 2 ж.
Си ме он По по вић, па рох; 4. 4. 1764, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп.; 51 г.; оже њен; де ца: 1 ж.
Па вле Пе тро вић, по моћ ник; 29. 5. 1791, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 33 г.; 

оже њен; де ца: 1 м.
Ја ков Га ври ло вић, ђа кон и учи тељ; срп.; 25 г.; оже њен.
8. Та раш
Ла зар По по вић, па рох; 6. 8. 1796, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 26 г.; оже њен.
9. Ку ман
Сте фан Се ку лић, па рох; 20. 7. 1756, еп. Ге ор ги је (По по вић); срп.; 58 г.; 

оже њен; де ца: 2 м.
Сте фан Ве се ли нов, па рох; 10. 4. 1791, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 32 г.; 

удо вац; де ца: 2 м., 1 ж.
10. Кар ло во
Хри сто фор Цу цић, па рох; 20. 4. 1754, еп. Ге ор ги је (По по вић); срп.; 63 

г.; оже њен; де ца: 3 м.
Или ја Цу цић, па рох; 15. 5. 1761, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); срп.; 

61 г.; оже њен; де ца: 2 м.
Јев та По по вић, по моћ ник; 30. 3. 1793, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 32 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.

52 На по ме на у тек сту: „ка пе лан на мјест ник“.
53 У пи та њу је отац по то њег епи ско па гор њо кар ло вач ког Мој си ја (рођ. 1770).
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11. Бе о дра
Ти мо теј Јо ва но вић, па рох; 7. 7. 1754, еп. Ге ор ги је (По по вић); срп.; 63 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.
Ан дреј Ко ва чев, па рох; 21. 7. 1788, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 37 г.; оже-

њен; де ца: 4 м., 2 ж.
Леонтиј[е] Јо ва но вић, по моћ ник; срп.; 28 г.; де ца: 2 ж.
12. Бо чар
Кон стан тин Ста ну ло вић, па рох; 1779, еп. Мој сеј (Пут ник); срп., рум.; 

40 г.; удо вац; де ца: 2 м.
На ум Јор го вић, па рох; 6. 5. 1785, еп. Со фро ни је (Ки ри ло вић); срп.; 32 г.; 

оже њен; де ца: 2 м., 3 ж.
13. Хи ђош
Па вле Не дић, па рох; 1. 6. 1767, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); срп.; 

52 г.; оже њен; де ца: 6 м., 3 ж.
Кон стан тин По по вић, па рох; 7. 11. 1787, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 29 г.; 

оже њен; де ца: 2 м.
Јо ван По по вић, па рох; 1. 3. 1773, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); срп.; 

50 г.; оже њен; де ца: 4 м., 2 ж.
Жи во јин Не дић, ђа кон.
14. Па деј
Ва си ли је По по вић, па рох; 24. 2. 1746, еп. Ге ор ги је (По по вић); срп.; 85 г.; 

удо вац; де ца: 4 м.
Ла зар По по вић, по моћ ник; 20. 2. 1795, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 38 г.; 

оже њен; де ца: 2 м.
15. Ба ша ид
Ла зар Ди ми три је вић, па рох; 20. 7. 1772, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп.; 50 г.; удо вац.
Не дељ ко Ода жић, па рох; 20. 6. 1791, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 39 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.
16. Бе чеј
Јо ван Нец ко вић, па рох; 13. 12. 1752, еп. Ге ор ги је (По по вић); срп.; 75 г.; 

оже њен; де ца: 3 м., 1 ж.
Је фрем Ки ри ло вић; па рох; 4. 4. 1791, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп., мађ.; 

30 г.; оже њен; де ца: 1 м., 1 ж.
Цвет ко Цвет ко вић, по моћ ник; 2. 2. 1797, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 37 г.; 

оже њен; де ца: 1 м., 3 ж.
Си ме он По по вић, ђа кон; срп.; 19 г.; оже њен.
17. Ти са Сент-Ми кле уш
Ја ков Мак си мо вић, па рох; 8. 7. 1763, еп. Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак); 

срп.; 60 г.; оже њен.
Ла зар Стан ко вић, па рох; 15. 5. 1790, еп. Пе тар (Пе тро вић); срп.; 38 г.; 

оже њен; де ца: 3 м., 2 ж.
Ва си ли је Ди ми три је вић, ђа кон и учи тељ; 26 г.; оже њен.
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STA TI STI CA PREOŢILOR DIN EPI SCO PIA TI MIŞOA REI ÎN ANUL 1797 (2)

De jan Po pov

Re zu mat

În Ar hi va Aca de mi ei Sârbe de Ştiinţe şi Ar te de la Srem ski Kar 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 continuă 
re da rea sta ti sti cii preoţilor de mir din Epi sco pia Ti mişoa rei, începută în pu bli caţia  Те ми-
швар ски збо р ник nr. 8 (2015). Datorită vo lu mu lui ma re al da te lor, în această a do ua 
par te sunt cu prin se pro to po pi a te le: Be cic he re cul Ma re, Pan ci o va, Hi tiaş şi Je bel. 

THE CLERGY OF THE DI O CE SE OF TI MIŞOA RA IN 1797 (2)

De jan Po pov

Sum mary

The De scrip tion of the Di o ce se of Ti mişoa ra in 1797 was re se ar ched 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 ti nu es 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 zbo r nik no. 8 (2015). Due to the gre at amo unt of 
da ta, this se cond part per ta ins only to Ve li ki Beč ke rek, Pan če vo, Hi tiaş and Je bel pro to-
presbyte ri es.





UDC 271.222(497.11)-788(498):929 Živoinović D.

Д е  ј а н  Ј а к  ш и ћ

БИ О ГРА ФИ ЈА ДИ О НИ СИ ЈА (ЖИ ВО И НО ВИ ЋА)  
ПРИ ЛИ КОМ ЊЕ ГО ВОГ ПО СТА ВЉЕ ЊА  
ЗА ИГУ МА НА МА НА СТИ РА БЕЗ ДИ НА

СА ЖЕ ТАК: Ар хи ман дрит Ди о ни си је (Жи во и но вић) по оно ме што је учи нио 
као игу ман Без ди на остао је упам ћен као но ви осни вач овог ма на сти ра. Ми шље ње 
ца ра Јо си фа II о ње го вој скло но сти уни ји, сте че но при ли ком по се те Без ди ну и 
раз го во ра са Жи во и но ви ћем, иза зва ло је из ве сне не га тив не ре ак ци је и на га ђа ња. 
Пред ста вља се са др жај јед не књи ге 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 сво је руч ним упи си ма игу ма на. 
Због не пот пу них и по гре шних по да та ка у ли те ра ту ри овом при ли ком се у це ло сти 
пре но си про на ђе на ау то би о гра фи ја Ди о ни си ја (Жи во и но ви ћа), као и ње гов по пис 
ма на стир ске бра ти је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ди о ни си је Жи во и но вић, Без дин, Јо сиф II, уни ја.

Ар хи ман дрит Ди о ни си је (Жи во и но вић, Жи во ји но вић, Жи вој но вић) био 
је зна чај на на род на и цр кве на лич ност осам на е стог ве ка. По оно ме што је 
учи нио као игу ман Без ди на остао је упам ћен као но ви осни вач овог ма на-
сти ра. Тру дио се да укра си и про ши ри храм, рев но сно је др жао бо го слу же ња 
и одр жа вао љу бав ме ђу бра ћом, осно вао је и ор га ни зо вао по љо при вред ну 
фар му, уве ћао је при хо де и до би јао при ло ге од ко јих су се по ма га ли и дру ги 
ма на сти ри.1 О ње го вој ва жној цр кве но-по ли тич кој де лат но сти ни је оста ло 
мно го по да та ка.

Нај ви ше по да та ка до би ја мо из за бе ле шки и пре пи ске на ста ле при ли ком 
по се те ца ра Јо си фа II По мо риш ју 1768. го ди не. На и ме, та да је из ме ђу оста лог 
са вла дар по се тио Жи во и но ви ћа у Без ди ну и с њим се за др жао у отво ре ном 
и про во ка тив ном раз го во ру ко ји нам го во ри о та да шњем ста њу у ви шем 
све штен ству. Цар је сте као ути сак да је игу ман учен, му дар, уме шан али и 
лу кав чо век. Пре нео је сво је ми шље ње да је склон уни ји па је на ред не го ди-
не био ца ри чин мо гу ћи кан ди дат за епи скоп ско зва ње на цр кве но-на род ном 
са бо ру.2 Ток раз го во ра, ца ре во су бјек тив но ми шље ње и не га тив не ре ак ци је 
о скло но сти уни ји го во ре да је био за ни мљив, па и кон тро вер зан чо век. 

1 Срп ски би о граф ски реч ник, III, Но ви Сад 2007, 799–800 (О. М. Ра до са вље вић).
2 Ни ко ла Ра дој чић, Цар Јо сиф II по пр ви пут ме ђу Ср би ма, Срп ски књи жев ни гла сник 

28, 1911, 113–122.
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Због не пот пу них и по гре шних 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 Ди о ни си ја (Жи во и но ви ћа), као и ње-
гов по пис ма на стир ске бра ти је, са не ко ли ко но вих чи ње ни ца. Исто вре ме но 
ће мо под се ти ти на ову исто риј ску лич ност.

Без дин ски ма на стир, да под се ти мо украт ко на ње го ву исто ри ју до Жи-
во и но ви ћа, на ла зи се у бли зи ни Мо ри ша и се ла Му на ре. На ста рим тра ди-
ци ја ма уте ме љи ли су је мо на шка за јед ни ца и ов да шњи вер ни ци пре 1539. 
го ди не на по се ду вла сте лин ске по ро ди це Јак шић ко ја се убра ја у пр ве кти-
то ре. За вре ме Ту ра ка, ка да је срп ска Пећ ка па три јар ши ја ужи ва ла из ве сне 
при ви ле ги је, ма на стир ни је уни штен. Ка да је Ау стри ја за у зе ла Ба нат 1718. 
го ди не, не са мо да је по сто јао не го се и жи ла во опи рао по ку ша ји ма но ве 
ад ми ни стра ци је да му оспо ри пра во на ра ни је сте че ни по сед. Ма на сти ру су 
ма те ри јал но осо би то при те кли у по моћ Те ке ли је, ко ји се од та да во де као 
„пр ви кти то ри“. Го ди не 1740. сје ди ни ли су се мо на си са из бе глом бра ћом из 
Вин че. Игу ман Те о до си је (Ве се ли но вић), Вин ча нац, био је не у мо ран у об-
на вља њу ма на сти ра, сти гав ши чак до ца ри це Ма ри је Те ре зи је на успе шну 
ау ди јен ци ју. Он се, за ни мљи во, од ва жио на суд ски спор са кар ло вач ким 
па три јар хом Ар се ни јем IV због од у зе тих вин чан ских дра го це но сти. При-
ли ком Те о до си је ве смр ти 1750. го ди не ма на стир се уве ли ко об на вљао и 
укра ша вао, што је но ви игу ман Ди о ни си је све срд но на ста вио.3

*
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.4 Са сто ји се од 531 
углав ном пра зне не ис пи са не стра ни це. 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). 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).5 На јед ној стра ни ци, по ле ђи ни сле де ћег тек ста 
(8), ар хи ман дрит Исак (До шен)6 је за пи сао осврт на ре че ну на вод ну скло-
ност пре ма уни ји (1. јун 1895), по чи њу ћи текст ова ко: „Је ли био ар хи ман-
дрит Д. Жи вој но вић ‘до стој неј ши’ не ка се ви ди из ово га“.

3 Љу бо мир Сте па нов, Сте ван Бу гар ски, Ма на стир Без дин, Крат ки при каз, Те ми швар 
2003, 16–21. 

4 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). Ви д. 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.

5 Бу дим ски епи скоп Ју стин (Јо ван) Јо ва но вић (1786–1834) био је јед но вре ме (1829) на сто-
ја тељ Без ди на: Срп ски би о граф ски реч ник, IV, Но ви Сад 2009, 531 (С. Бо жић).

6 Ар хи ман дрит Исак До шен (1849–1928) се као на сто ја тељ Без ди на (1895–1919) та ко ђе 
ве о ма за ла гао за еко ном ски на пре дак 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).
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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 на 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 и бе ле шка о на бав ци и 
из гле ду ар хи ман дрит ске па ли це (18. сеп тем бар 1754).

Сле ди не знат но при ла го ђе ни пре пис тек ста са вре ме ном ор то гра фи јом, 
и то сег ме на та ко ји се од но се на по пис бра ти је и (ау то)би о гра фи ју Ди о ни си ја 
(Жи во и но ви ћа), са про прат ним ко мен та ри ма. Име на осо ба и ка сни ја упи-
си ва ња истакнута су кур зи вом.

Стр. 5.
При мо јем до ла ску у Ма на стир на ла зи ло се бра ти је на бро ју се дам, а 

то су по име ну:
1. Ду хов ник Ти мо теј Ми ри ло вић, ро дом од Гр ба ве се ла Под ла па ча,7 

по стри гом Без ди нац, стар 48 ле та, про шло је 22 ле та од по стри га ње го ва. 
Умро је 1767, ма ја 12.

2. Со фро ни је Бла жо вић, ро дом из Бач ке се ла Мо шо ри на, по стри гом 
Ко би љац, стар 36 ле та, про шло је 25 ле та од по стри га ње го ва. До шао је 
1749. ле та.

3. Јо ван Јо ва но вић ро дом из Ћу лин ска по ља, се ла Над ла ка, по стри гом 
Без ди нац, стар 30 ле та, про шло је 11 ле та од по стри га ње го ва.

4. Иса и ја Ра ни са вље вић, ро дом из Ср би је, Ве ли ког Се ла, по стри гом 
Вин ча нин, стар 29 ле та, про шло је 15 ле та од по стри га ње го ва. По жи вео је 
42 ле та и умро је 1763. 22. но вем бра.8

Стр. 6.
5. Ми ха ил Ата на си је вић, ро дом из Ћу лин ска по ља, се ла Шаjeтина по-

стри гом Без ди нац, стар 34 ле та, про шло је 2 ле та од по стри га ње го ва. Умро 
је 7. фе бру а ра 1752. ле та.

6. Си ме он Ма те је вић, ро дом из бач ке ва ро ши Ба ча, по стри гом из Бо-
ђа на, стар 30 ле та, про шло је 15 ле та од по стри га ње го ва. До шао је у Без дин 
1749, 28. ју на.9

7. Кли мент Сте фа но вић, ро дом из Ма ле Ру си је, се ла Љу би је, по стри-
гом Без ди нац, стар 25 ле та, про шло је 6 ле та од по стри га ње го ва.

Стр. 7.
Ја Ди о ни си је Жи во и но вић ро дио сам се 1720. го ди не ок то бра 1. у са мом 

Бе о гра ду у Ср би ји, где сам и књи ге учио. 1738. го ди не апри ла 2, на пра зник 

7 Нај ве ро ват ни је је Ми ри ло вић, из се ла Под ла па ча у Кр ба ви (Ли ка, Хр ват ска), био игу-
ман пре Т. Ве се ли но ви ћа: Сло бо дан Ко стић, Ср би у ру мун ском Ба на ту: Ис то ри ски, број ни, 
еко ном ско-при вред ни пре глед 1940 го ди не, Те ми швар 1940, 46.

8 Ра ни са вље вић је у том тре нут ку је ди ни пре о стао од при дру же не вин чан ске бра ти је.
9 Си ме он Ма те је вић је по стао игу ман ма на сти ра Све то га Ге ор ги ја на Бр за ви у Ба на ту 

1763. го ди не, ко ји је та ко ђе имао ма те ри јал не и вла снич ке не при ли ке: Срп ски би о граф ски реч-
ник, VI, Но ви Сад 2014, 275 (В. С. Да бић).
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Вос кре се ња Хри сто ва од бла же но по чив шег па три јар ха Ар се ни ја, че твр тог 
то га име на, у ипо ђа ко на и ђа ко на по ста вљен бе јах. Од ту да, ка да су Тур ци 
Бе о град од Не ма ца пре у зе ли, оти дох у Кар лов це. 1740. го ди не 6. де цем бра 
при мљен бих од пре о све ште ног го спо ди на Ге ор ги ја По по ви ћа10 пра во слав-
ног ми тро по ли та ни шког у ђа кон ску слу жбу, 1745. апри ла 18. до шао сам у 
Епар хи ју те ми швар ску, и за ма ло вре ме на по ста ви ме за про то ђа ко на сво га. 
По том 1748. сеп тем бра 26, у све то во ве ден ској оби те љи Без ди на, пре ча сни 
го спо дин Те о до си је Ве се ли но вић, те оби те љи ар хи ман дрит, у мо на шки чин 
по стри гао ме и од Ди ми три ја у Ди он си ја пре и ме но ван бих. Пак, 1749. ав гу-
ста 15. од ви ше ре че ног го спо ди на Ге ор ги ја По по ви ћа у Без ди ну у све ште-
нич ки чин по све ћен и за ек зар ха по ста вљен бих. По пре ста вље њу по кој ног 
Те о до си ја ар хи ман дри та, по во љи пре о све штен ства и це ле бра ти је, ме не су 
за на чел ни ка у све тој оби те љи по ста ви ли: Где сти гох 1751. ма ја 1, и од то га 
вре ме на игу ман бе јах, до са да 15 го ди на.11 Те 1751. по ста вљен сам и за ар хи-
ман дри та.

Пре ста вио се до стој неј ши ар хи ман дрит ме се ца но вем бра 1777. го ди не.

Упи си Ди о ни си ја (Жи во и но ви ћа) у књи зи ма на сти ра Без ди на

10 Ге ор ги је По по вић (1700–1757) је као ми тро по лит ни шки ак тив но по др жао рат Ау стри је 
про тив Тур ске па је 1737. го ди не пре бе гао. Пр во се ста вио на рас по ла га ње па три јар ху Ар се ни ју 
у Кар лов ци ма а ка сни је је име но ван за епи ско па те ми швар ског: Са ва Ву ко вић, Срп ски је рар си 
од де ве тог до два де се тог ве ка, Бе о град 1996, 113–114.

11 Зна чи, текст је на стао 1766. го ди не.
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BI O GRA FIA LUI DI O NI SI JE (ŽI VO I NO VIĆ) CU OCA ZIA  
NU MI RII LUI CA STA REŢ AL MĂNĂSTIRII BEZ DIN

De jan Jak šić

Re zu mat

Pen tru tot ce ea ce a făcut ca sta reţ al mănăstirii Bez din, ar hi man dri tul Di o ni si je 
(Ži vo i no vić) a rămas în is to rie ca noul fon da tor al ace ste ia. El şi pre de ce so rul său Te o-
do si je (Ve se li no vić) au avut o con tri buţie semnificativă la con stru i rea, re sta u ra rea, pro-
tecţia juridică şi înzestrarea mănăstirii. Opi nia împăratului Io sif al II-lea cu pri vi re la 
afinităţile ace stu ia pen tru uniaţie, pe ca re şi-a for mat-o cu oca zia vi zi tei la Bez din şi a 
di scuţie i cu Ži vo i no vić, a dec lanşat anu mi te re acţii  ne ga ti ve şi su po ziţii . Un vo lum din 
fon dul „Epi sco pia Ti mişoa rei“ de la Ar hi ve le Vo i vo di nei, ca re a aparţinut mănăstirii 
Bez din, conţine înscrisuri olo mor fe ale sta reţului. 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 Di o ni si je (Ži vo i no vić), cât şi li sta călugărilor mănăstirii, conţinând câteva 
de ta lii ine di te.

THE BI O GRAPHY OF DI O NI SI JE (ŽI VO I NO VIĆ)  
ON THE OC CA SION OF HIS NO MI NA TION AS HE GU MEN OF  

THE BEZ DIN MO NA STERY

De jan Jak šić

Ab stract

The ar chi man dri te Di o ni si je (Ži vo i no vić) will be re mem be red, ac cor ding to his 
de eds as the he gu men of the Bez din mo na stery, as its new fo un der. He and his pre de ces-
sor Te o do si je (Ve se li no vić) had had a lot of ac hi e ve ments re gar ding the erec tion, re sto-
ra tion, le gal pro tec tion and ma te rial ba se of the mo na stery. Em pe ror Jo seph II’s opi nion 
on his af fi nity to wards the Union with Ro me, for med ba sed on the mo narch’s vi sit to 



Bez din mo na stery and the di scus sion with Ži vo i no vić, had trig ge red so me ne ga ti ve re-
ac ti ons and cer tain su spi ci ons. A vo lu me in the fund “Di o ce se of Ti mişoa ra” from the 
Voj vo di na Ar chi ves con ta ins the he gu men’s ori gi nal wri tings. 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 Di o ni si je (Ži vo-
i no vić) is en ti rely re pro du ced in the pa per, along with his in ven tory of the mo na stery 
bret hren and a few newly di sco ve red facts.
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Д е ј а н  П о п о в

ИЗ ПРЕ ПИ СКЕ ЕПИ СКО ПА ТЕ МИ ШВАР СКОГ  
НИ КО ЛА ЈА (ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИ ЋА)

СА ЖЕ ТАК: Ни ко лај (Ди ми три је вић), пра во слав ни епи скоп те ми швар ски 
(1728–1744) још увек је не пот пу но ис тра же на лич ност ме ђу срп ским је рар си ма са 
те ри то ри је Хаб збур шке им пе ри је у пр вој по ло ви ни XVI II ве ка. У при лог про у ча-
ва њу лич но сти епи ско па Ни ко ла ја, као и при ли ка у Бе о град ско-кар ло вач кој ми-
тро по ли ји 1736. го ди не, у ра ду је об ја вље но де вет до са да ма ње по зна тих епи ско-
по вих пи са ма, на ста лих у тре ћој де це ни ји XVI II ве ка. Тран скри бо ва на, пи сма су 
про пра ће на ми ни мал ним ко мен та ри ма и по да ци ма о по је ди ним лич но сти ма ко је 
се по ми њу.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: епи скоп Ни ко лај (Ди ми три је вић), Епар хи ја те ми швар ска, 
Бе о град ско-кар ло вач ка ми тро по ли ја, пи сма.

При ли ком при ку пља ња гра ђе о срп ским на се љи ма на те ри то ри ји да-
на шње Ру му ни је, у Ар хи ву Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у Срем ским 
Кар лов ци ма (у на став ку АСА НУК) на и шли смо на не ко ли ко ма ње по зна тих 
пи са ма епи ско па Ни ко ла ја (Ди ми три је ви ћа), из вре ме на ње го вог упра вља ња 
Те ми швар ском епар хи јом 1728–17441.

У срп ској исто ри о гра фи ји је то ком вре ме на об ја вље но не ко ли ко зна-
чај них ра до ва о жи во ту и ра ду епи ско па Ни ко ла ја, по нај ви ше у ве зи са ње-
го вом ад ми ни стра ци јом Бе о град ско-кар ло вач ке ми тро по ли је на кон смр ти 
ми тро по ли та Мој си ја (Пе тро ви ћа) 1730, од но сно Ви кен ти ја (Јо ва но ви ћа) 
1737, као и у ве зи са ње го вом кан ди да ту ром за ми тро по лит ски пре сто 1730. 
го ди не.2

На ђе на пи сма по ти чу из пе ри о да ка да је Те ми швар ска епар хи ја већ пу-
но прав но би ла у са ста ву Кар ло вач ке ми тро по ли је (чи ње нич ки од 1725, а 

1 Ни ко лај (Ди ми три је вић) ро ђен је у Хер це го ви ни. Мо на шки по стриг при мио је у Пећ кој 
па три јар ши ји. За епи ско па вр шач ког хи ро то ни сан је 1726. го ди не, а две го ди не ка сни је пре ме-
штен је за епи ско па те ми швар ског. За вре ме ау стриј ско-тур ског ра та био је по сред ник из ме ђу 
па три јар ха Ар се ни ја и беч ког дво ра. То ком ње го вог ар хи па стир ство ва ња, усред из би ја ња епи-
де ми је ку ге, на ло гом вла сти, спа ље ни су епи скоп ски двор и Са бор на цр ква у Те ми шва ру. Умро 
је 25. ма ја 1744. и са хра њен је у ма на сти ру Без ди ну. Са же то пре ма: Са ва, епи скоп шу ма диј ски, 
Срп ски је рар си од де ве тог до два де се тог ве ка, Бе о град –Под го ри ца –Кра гу је вац 1996, 373–374.

2 Нај о бу хват ни ји рад о вла ди ци Ни ко ла ју (Ди ми три је ви ћу) об ја вио је епи скоп шу ма диј ски 
др Са ва (Ву ко вић): Ни ко лај (Ди ми три је вић) епи скоп те ми швар ски (1728–1744), Те ми швар ски 
збор ник 3, Но ви Сад 2002, 113–124.
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фор мал но од 1731. го ди не3), а њен епи скоп Ни ко лај ужи вао на кло ност беч ког 
дво ра. Јед но пи смо је да ти ра но пред крај 1732. го ди не, дру го сре ди ном 1733, 
а пре о ста лих се дам то ком 1736. го ди не, ка да је вла ди ка Ни ко лај по ста вљен 
за ти ту лар ног ко а дју то ра обо ле лог ми тро по ли та Ви кен ти ја (Јо ва но ви ћа).4

Пи сма об ја вљу је мо ди пло ма тич ки, у из вор ном об ли ку, у тран скрип ци-
ји са сло вен ског је зи ка на срп ски. Гра фи ја, пра во пис и ин тер пунк ци ја од го-
ва ра ју ори ги на ли ма. Раз ре ше не су скра ће ни це ка рак те ри стич не за пи са ње 
то га пе ри о да. Пи сма су свр ста на по хро но ло шком ре ду, а про пра ће на су 
по је ди ним ко мен та ри ма.

I
[АСАНУК, МПБ, 108/1732]
Епи скоп Ни ко лај (Ди ми три је вић) – Епи ско пу Ва си ли ју (Ди ми три је ви ћу)5

Те ми швар, 16. де цем бра 1732. 

Из то на бо жић не и но во го ди шње че стит ке епи ско па Ни ко ла ја вла ди ци 
бу дим ском Ва си ли ју про из  ла зе ве о ма до бри, при ја тељ ски од но си ова два 
је рар ха. Пи смо пре ва зи ла зи гра ни це фор мал ног че сти та ња пра зни ка, а по-
себ но је за ни мљи во ко ри ште ње фор му ле обра ћа ња: „бра тац“.

Пре о свја шче ниј, и бо го љу бе зњеј шиј Го спо дин, мње во Свја тјем Ду сје 
бра тац ва жде ље њеј шиј!

По рас хо ду на ше го спро шед ша го на ци о нал на го кон гре са, не улу чи хом 
ни ка во го сли ша ни ја о са сто ја ни ју здра ви ја љуб езнeјшаго ми брат ца; дру го-
же па киј и долж ност при вјет ство ва ни ја гре ду шча го свја та го и свје то но-
сна го пра зни ка Ро жде ства Го спо да Бо га, и Спа са на ше го Ису са Хри ста; 
сим же ла ју, тој из во ли ви ва пло ти ти се и ро ди ти, и род че ло вјеч ва оград 
не бе сну ју при ве сти, да да ру јет ва ше му Пре о свја шче но му брат ству ва сеј 
бо ју ју шчеј цер кви – са оста лу ју па ство ју ва ше ју – дол го ден стви је, бла го по-
лу чи је, и ва са ко веч на ја хри сти јан ско му ти ту лу ис пол ње ни је ра дост ним 
серд цем и ду ше ју – ва по ме ну тиј гре ду шчиј празд ник са уна пред иду шчим 
но ва го ље та про ме ње ни јем – тор жа стве не и ве се ло про про во ди ти и уна пред 
иду шча ја ље та та ко жде усу гу бља ти от серд ца же ла ју и оста ју мо је го 
љу бе зна го брат ца ка услу гам го тов.

Сми ре ниј епи скоп те ми швар скиј, 
Ни ко лај Ди ми три је вић

У Те ми шва ру
де кем ври ја 16го, 1732.

3 С. Бу гар ски, Епар хи ја те ми швар ска у окви ру Кар ло вач ке ми тро по ли је, у: Три ве ка Кар ло-
вач ке ми тро по ли је 1713–2013, Но ви Сад 2014, 83.

4 Гр (= Д. Ру ва рац), Ко а дју тор ми тро по ли та Ви ћен ти ја Јо ва но ви ћа, Срп ски Си он XVII, 
Срем ски Кар лов ци 1907, 329–330.

5 Ва си ли је (Ди ми три је вић), епи скоп бу дим ски (1728–1748).
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II
[АСАНУК, МПБ, 82/1733]
Епи ско пи Ни ко лај (Ди ми три је вић), Мак сим (Не сто ро вић)6 и Иса и ја 

(Ан то но вић)7 – Епи ско пу Ва си ли ју (Ди ми три је ви ћу)
Те ми швар, 3. ав гу ста 1733.

У пи сму епи ско пи жа ле што вла ди ка бу дим ски ни је био у при ли ци да 
до ђе на до го вор о срп ској де пу та ци ји ко ја ће ићи у Беч, и мо ле га да у сво јој 
епар хи ји одр жи до го вор у ве зи са тим. Из пи сма са зна је мо да је већ та да ми-
тро по лит по ка зи вао зна ке бо ле сти, те да се због то га – а и због тро шко ва – 
епи ско пи не сла жу у ње го вом од ла ску у Беч.

6 Мак сим (Не сто ро вић), епи скоп вр шач ки (1728–1738).
7 Иса и ја (Ан то но вић), епи скоп арад ски (1731–1741), арад ски и вр шач ки (1741–1748) и ми тро-

по лит кар ло вач ки (1748–1749).
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Пре о свја шче ниј Го спо ди не, нам во Свја тем Ду сје пре љу бе зниј Го спо-
ди не бра те,

Вче ра со шед шим сја нам всјем трем здје во Те ми швар и по долж но сти 
на шеј нај пре о свја шче ни ја Го спо ди на ар хи е пи ско па пи са ни је со ов де шни ми 
хри сти ја ни, жи те ли ва ро шки ми, раз го ва ра ли сја: по ко је му обра зу и ка ко 
на ре ди ти де пу тир те пој ти в Ви је ну; и љу ди, ка ко по се бје на о со би то, та ко 
и с на ми раз го ва ра ју ћи, на хо де за нај бо ље код са бор на го до го во ра у Бје ли-
гра ду за кљу че на го оста ти – да Го спо дин ар хи е пи скоп ка ко за обич ну ју и 
пре те шку ју а и че сту ју бо љезњ, та ко и пре мно гих ра ди тро шков овим вре-
ме нем оста нет с на ро дом до ма, а де пу тир ти да се опра те у Беч, ка ко ти не 
бив ши ну жде са да по хо ди ти Го спо ди ну ми тро по ли ту, кад су до пу ште ни 
де пу тир ти. А па ки и то људ ма те шко ви ди се да Го спо дин ми тро по лит пи-
сао за де крет на то ли ке ко ман де от во ин стве них и ко мор ских по јед на пер-
со на, ка ко се при ра зу мје ва да де сет пер со на кро мје от кле ра де пу ти ро ва ти 
по тре ба.

Ако би се не до пу сти ли тро шки ку пи ти око де сет пер сон и ка ждо го со 
слу го ју, ко јих до хо дит 20 дер жа ти и кор ми ти и их дан гу бу пла ћа ти, а је шче 
ако се про дол жи вре ме, а не бив ши и за то от бра ти је епи ско пов и от на ро да 
искао во ту ма.

Се го ра ди Ва ше му брат ству, по ред на ших душ и ју ра мен та учи не но га 
Цр кви и на ро ду пра во и за об шче је до бро, а не сва ки за сво је сто ја ти, и сва-
што и тво ри ти и го во ри ти, наш и на ших во ту ме, ка ко за до бро на хо ди мо, 
по ши ље мо да па ки и Ва ше брат ство с Ва ши ми раз го во ри те се естли та ко 
и них ма по вол но и об шче му до бру по ле зно ви ди се или ина ко ка ко. 

А нај па че на ско ро си је нам или баш на пер вој по шти от пи ши те да зна-
мо от го во ри ти со гла сно Го спо ди ну ми тро по ли ту ко је му днес пи смо по ши-
ље мо та ко во, ка ко ву Вам ко пи ју по ши ље мо. А да не на нас са ме, не го ску па 
и на на род и он да бив ше де пу тир те, на пер вој по шти јед но пи смо за то 
пи шет ка ко је, па ки и ми и на род сво је во ту ме от пи са ти их бу де мо то чи ју 
Ва ше брат ство, да би во всем со гла сни би ли вр ло за до бро се на хо ди да до 
по сле дру га го не узро ко вал би. По не же в та ко вих ства ри ко је се до ти чу до 
ду ше и за кле тве учи ње не, ни чи је га ата ра не гле да ти, не го что на хо ди за 
бол ше дје ла ти, да не ми ко је пре кра шче ни је дје лу да ти бу де мо. 

Них Пре о свја шче њеј шиј Го спо дин Ар хи е пи скоп љу бу по ћи у Беч, а нам 
над ле жит смо три ти ест ли по ље зно и на мје ре ни је и пред ло же ни је. 

И си је да оста нет се пи смо у Ва ше го брат ства за бла го ра су жде ни је.
Та ко жде и на на ско ро ја ко же пи са хом отвје шча ни је что и ка ко Ва ше му 

брат ству и Ва шим за нај бо ље на хо ди се, да и ми со гла сно отвје шча јем, а 
већ на ше мње ни је и от ово го пи сма и от ко пи је Го спо ди ну ар хи е пи ско пу пи-
са те пред очи ма има те. Ка ко при ли ку ви ди те, та ко и от пи са ти Го спо ди ну 
ми тро по ли ту мо же те, да би он сво јим пи смом на род во збу дил да ти сво ја 
мне ни ја что за бол ше им су дит сја.

Ва про чем је сми бра ти ја пре љу бе зна и всег да шни ји бо го мол ци ка услу-
гам го то вје ши ји.



Ка ко арад ске ко ман де љу ди, та ко и ови на хо де за бол ше да је дан епи-
скоп с де пу тир ти по ђе гор је у Беч, а не Го спо дин ар хи е пи скоп, и ви чу; а и 
ми та ко за до бро на хо ди мо.

Ни ко лај Ди ми три је вић
Мак сим Не сто ро вић
Иса и ја Ди ми три је вић

В Те ми швар је ав гу ста 7го, 1733.

Ва ше от пи ши те нам на си је у Те ми швар на имје в. Ни ко ла ја и та ко 
ће мо сва три имје ти.

III
[АСАНУК, МПБ, 28/1736]
Епи скоп Ни ко лај (Ди ми три је вић) – не и ден ти фи ко ва ном адре сан ту 

(епи ско пу)
Те ми швар, 16. фе бру а ра 1736.

За ни мљи ва је, у овом слу ча ју, ме ра пре до стро жно сти ко ју епи скоп Ни-
ко лај пред ла же свом бра ту епи ско пу – да кре ну на пут исто га да на ка да и 
ми тро по лит из Бе о гра да, да их он не би сум њи чио ако на од ре ди ште стиг-
ну пре ње га. Ова кав став не чу ди, ако се има у ви ду да је при ли ком из бо ра 
ми тро по ли та Ви кен ти ја вла ди ка Ни ко лај био кан ди дат ау стриј ског дво ра, 
али и от кри ва чи ње ни цу да ни је на ме ра вао да се на би ло ко ји на чин за ме ри 
ми тро по ли ту.

Пре о свја шче ниј Го спо дин, мње во ар хи је реј стве свја том брат љу бе-
зњеј шиј,

От осма го чи сла те ку шча го брат ску ју ви гра мо ту к нам при сла ту ју 
бра то љу бе зне вос при је хом; не бив ших же здје го спо ди на бра та се би шка го, 
не про пу стил је сам об ја вле ни је вос пјат да ти. 

Пер во, по спје ше ни је го спо ди на је но пол ска го за у тра 16. би ва јет, и та ко 
не ле зе свим ску па би ти. К то му же је шче и го спо дин Ар хи ман дрит по сте љу, 
ка ко раз у ме мо, чу ва. 

То го ра ди и на ше до ше стви је та мо ни ње нич то же пол зу јет, по не же 
с ким бу де мо раз гла гол стви је имје ти, ашче не ш ним, пред та мо шних го-
су да ри на род них да и мир дје је ма ја ра зу мје ти бу дет. По не же имат ста ра 
по сло ви ца, то јест: не ка же ба ба ка ко сан сни ла не го ка ко је по њу бо лест. 

То го ра ди, ашче би смо пре жде го спо ди на Ар хи е пи ско па и Ми тро по ли та 
та мо до шествви је са тво ри ли, мо же сва ко ја ко ми сли ти сја, а нај ви ше да 
смо до шли на род под ви за ти на про тив ност а не и с тим ска за ти ка ко и 
ова мо до ста на род чу дит сја что се пи шет и сје јет. 
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То го ра ди под пер ва го оста је мо: ког да је го Ар хи па стир ство от Бе ли-
гра да пој дет, тог да и ми от здје, да би смо сви ску па та мо мо гли би ти и о 
вјем по тре би то раз гла гол стви ти. 

Про че је је сам и оста ју брат и слу га го то вје шиј.

Ни ко лај Ди ми три је вић
Сл. Те ми шва ра
фе бру а ра 16. 1736.

Сле де ћих шест пи са ма при па да ју истом све жњу, на ко јем је, при ли ком 
сре ђи ва ња фон да, ар хив ски ма ни пу лант сво је вре ме но на зна чио: „6 пи са ма 
вл. те ми швар ског Ни ко ла ја Ди ми три је ви ћа“.

Пи сма су на ста ла у вре ме ну ка да је, ме ђу оста лим, ши ром ми тро по ли је 
тињaо кон фликт (пр вен стве но ма те ри јал не при ро де) у кли ру, ко ји jе у на ро ду 
про у зро ко вао по мет њу, а о ко јем је оп шир ни је пи сао Ми лу тин Јак шић.8

 
IV

[АСАНУК, МПБ, 71/1736]
Епи ско пи Ни ко лај (Ди ми три је вић) и Мак сим (Не сто ро вић) – Епи ско пу 

Ва си ли ју (Ди ми три је ви ћу) у Бу ди му
Те ми швар, 30. ја ну а ра 1736.

Пре о свја шче ниј Го спо дин Го спо дин ар хи је реј, нам по Свја том Дух сје 
брат љу бе зњеј шиј! 

Те ку шча го пред шед ша го де кем бра 18. пи са ни је Ва ше го брат ства при-
мив ше и ну жду не во змо жно сти, па че же ис пол не ни је ар хи е пи скоп ска го пи-
са ни ја раз у мев ши, что же ми не от пи са ли, то му при чи на что до ни ње ни ка-
ко ва от го во ра не по лу чи ли, на ко је 12 днеј у Бјел гра ду че ка ли смо; и ка ко ту 
нич то бол ше отвје та не по лу ча ли то ли ко (до кле ми до ђе от Бе ча) и пак ни ти 
от Бе ча ни ти от уст Је го Пре о свја шчен ства не при ја ли отвје та, тог да 
празд ни ком Ро жде ства Хри сто ва из го во ри ли се и до сво јих ре зе ден циј при-
шли. Ни ње же из вјест но и отво ре но ра зу мје ли да шла во ниј скиј го спо дин 
епи скоп и ње ки ја от Епар хи је ми тро по лит ске во имја кле ра и на ро да пи са ли 
нам, ко је је шче не при ми ли смо до ру ке али от та мо гр ја ду шча го го спо ди на 
бра та арад ска го, пи сме но и устмје но, Брат ство Ва ше из вјест њеј ше бу де те 
ра зу мје ти, а ми сли мо да је та ко и Ва ше му Брат ству, по их оби ча ју, јед на ко 
пи са то, гдје нас пет об вињ ју јут про тив не би ти и ви нов не об шчеј про па дло-
сти. А ми се бје, по ред ју ра мен та на ше го, по чи стој на шој со вје сти, не по зна-
је мо се бе ни в чем про тив не ни це сар ско му ве ли че ству, ни Је го Пре о свја-
шчен ству, ни ти на род но му и об шчим пра ви цам на ру ше ни ју. И је шче не до 
се го ста ло, но Је го Пре о свја шчен ство го то ви се что ско ри је по ћи у Беч 
(ка ко се раз у ме). За то и ми Ва ше му Брат ству огла шу је мо да та мо ка ко ти 
љу дем ра зум њеј шим у гла ву по ста ви те да би се не пу шча ли без нас на шчо 
под пи си ва ти Го спо ди ну Ми тро по ли ту, за шчо и ми го то ви смо за Је го Пре-

8 Упор. М. Јак шић, О Ви ћен ти ју Јо ва но ви ћу, Но ви Сад 1909.
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о свја шчен ством та мо по ћи, за ра ди ова ких без у зроч них узро ков раз ви дје-
ти. Нај па че та мо во Епар хи ји Ва шеј обр је та јут се го спо да ри ра зум њеј ши ји 
ме жду прот чиј ми на ше го на ро да, да и ова ствар ка ко хо ди при во ли или пра во 
ра зу мје ти мо гли бу дут. И ашче си је за бла го на хо ди те Ва ше Брат ство та мо 
приј ти или пре жде при ше стви ја Је го Пре о свја шчен ства или с ним или по 
нем, пи ши те нам, за шчо ако се та мо на до бар раз лог по раз су жде ни ју на-
род но му и узро ку ви нов ни ви ни не сња ти се бу дем, на дал ше се бе по ред сво је 
пра ви це от увре жде ни ја и на си ли ја бра ним (ко је тер пје ти се за и сто не 
мо же), про пу сти ти не мо гав ши да нас на род ви нов не не во знеп шчу јет, бо 
ми до вол но у Је го Пре о свја шчен ства ме та ни са ли и мо ли ли пра ви цу на шу 
нам из вје сти ти и ни ка ко нич то ни от уст ни от пи сма нам не по ка зу јет, 
то ли ко по на ро ду хар ти ја ми и чер ни лом крив це и про тив не имје ну јет. Прот-
ча ја Ва ше му и бра та арад ска го раз су жде ни ју под ла же мо и се бје брат ским 
мо ли твам при ва ру ча мо и на ово ско ра го отвје та у Та ми шва ру ожи да јем. 
Пи ши те, Ва ше Брат ство, ашче пре жде при ше стви ја бра та арад ска го по-
лу чи те си је пи са ни је. Дје ло за спа ва ње ни је. Брат же арад скиј, ашче Го спо-
ди на Ар хи е пи ско па и нас та мо по че ка ти бу дет, мно го луч ше и за об шче и 
за је го во дје ло бу дет. 

Прот че је от свја та је ма бра ти ја и со слу жи те ли,
Сми ре ни ји епи ско пи Ни ко лај Ди ми три је вић

Мак сим Не сто ро вић
Из Те ми шва ра
ген ва ра 30го дна 736. 

V
[АСАНУК, МПБ, 72/1736]
Епи ско пи Ни ко лај (Ди ми три је вић) и Мак сим (Не сто ро вић) – Епи ско пу 

Ва си ли ју (Ди ми три је ви ћу) 
Те ми швар, 17. ма ја 1736.

Пре о свја шче ниј го спо дин, нам во Хри стје бра те пре же ла неј шиј!
На от 8го фер ва ра пи са то је пи са ни је Ва ше го брат ства ми уже от пи-

са ли. Ка ко ти го спо ди ну Ар хи е пи ско пу та мо не по шед шу, и ми за дер жа ли 
се је сми, но по сем что по сље до ва ло, се Вам из вјест но бу дет от то го пи са-
ни ја обо их на ших епар хиј за бла го раз су див ша го и под пи сав ша го на ро да, 
ка ко већ та ко ву ју ко пи ју и мо ли тел но је пи са ни је је сми по сла ли и Го спо ди ну 
Ар хи е пи ско пу. На љу бов ниј ми је скло ни ти се. Та ко и Ва ше Брат ство из во-
ли те та мо шним го спо да рем по ка за ти и с них ма раз го во ри те се, да би не 
цје па ли се ми сли јом от ми сли, но вси је ди но ми сле но да уста нут и је ли ко 
во змо жно да под виг нут се в ни не шње вре ме та ко виј бо га то рас па ле ниј 
огањ уга си ти, бо ни ње вре ме и па де ни ја и во ста ни ја. Ашче вси со гла сни 
об ре шчем сја и је ди но ми сле но по ра дим и пре жде все го при ље жно Бо гу по мо-
лим се, то упо ва јем на ми лост Бо жи ју да вра жда со не на ви сти ју ис ко ре нит 
се и мир љу бов ниј со ста вит се и на род код сво јих пра виц без увре жде ни ја 
пре бу дет, не бо је сми Па вло ви ни Апо ло со ви, но вси Хри сто ви. То го ра ди и вси 
куп но да под виг нем се сред ство удер жа ти и ни по крај ко га сво јих пра виц, 
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мно го ју кро ви ју при тје жа них, не по гу би ти. И бол ша о сем на уст но је Ва-
ше го Брат ства бла го раз су жде ни је и увје шча ни је отла га јем и в том Ва ше 
Брат ство из во ли те спрем ни би ти, до кул при мим отвјет от Го спо ди на 
Ар хи е пи ско па. Ашче по тре ба бу дет се мо приј ти, ни чим не за дер жа ти се. 
В про чем оста јем Ва ше го Брат ства мо ли твам при во ру че ни.

Ни ко лај Ди ми три је вић
Мак сим Не сто ро вић

У Те ми шва ру 
ма је 17. 1736.

PS. Мо же те Ва ше Брат ство го спо ди ну арад ско му от то га ко пи ју по-
сла ти, да и он зна у сво ју епар хи ју по сла ти, та ко вим на чи ном учи ни ти 
пи са ни је и ко ли ко зна ли бу де те Ва ше Брат ство ин фор мо ва ти га за бол ше, 
за шчо сад ни је вре ме от мол ча ни ја и от че ки ва ња.

VI
[АСАНУК, МПБ, 73/1736]
Епи скоп Ни ко лај (Ди ми три је вић) – Епи ско пу Ва си ли ју (Ди ми три је ви ћу)
Те ми швар, 24. ма ја 1736.

Пре о свја шче ниј го спо ди не, нам во Хри стје бра те пре же ла тел ниј!
Ва ше му брат ству про шли ја поч ти ко пи ју отвјет на го пи сма Го спо ди-

ну Ар хи е пи ско пу и Ми тро по ли ту по сла хом. Си ју же за не до ста та че ство 
вре ме ни тог да пре пи са ти не мо го хом. Се го ра ди дне шне ју поч те ју и си је 
от пра вља јем и вку пје па ки по прежд нем на по ми на јем что ско ри је се мо у 
Бје ли град по спје ши ти, бо ви ди те ка ко вим пу тем на ше об шче ство по сту-
па јет. И ашче не удоб но нам бу дет си це ва го со стар јев ша го не ду га увра че-
ва ти, то по не мо жем се бе не ви них по ка за ти и от ча сти сво ју ју рис дик ци ју 
бра ни ти, а ми зав тра по ли тур ги ји по хо дим. В про чем је сми Ва ше го Брат-
ства мо ли твам при во ру че ни.

Ни ко лај Ди ми три је вић
В Те ми швар је 
ма је 24. 1736.

VII
[АСАНУК, МПБ, 74/1736]
Епи скоп Ни ко лај (Ди ми три је вић) – Епи ско пу Ва си ли ју (Ди ми три је ви ћу)
Те ми швар, 27. ју на 1736.

Пре о свје шче ниј Го спо дин мње во Свја том Дух сје брат љу би миј и во-
жде ле ниј,

Оба Ва ша, от Се чу ја и Свја тих Ан дреј, при мил је сам и зје ло ра ду ју сја 
в пу те шче стви ји и к сво јим при ше стви ји Ва шем. О про чим же го спо ди на 
об ре шчах та мај сто ра. Во Бје ли гра де не об ре то хом чо ве ка. На чер та ни је 
по си гу ру от сла хом. За ко ми си ју, ка ко Брат бач киј9 пи шет, не на де ждо ва ти 

9 Ми сли се на Ви са ри о на (Па вло ви ћа), епи ско па бач ког (1731–1756).
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јест еја ова мо; и Вам пи сал јест. Се би шка го10 ожи да ју за у тра здје би ти и 
та ко оба ску па в Бје ли гра дје бу де мо на шир ше пи са ти, по не же ми сли ти је 
за от но ше ни је дје ла гор је. Ашче бу дет умо ле ни јем чи јим, то зна ме ну јем да 
прав да се ме жду кли ром и на ро дом не из сле ди. Ашче ли исти но по знал свје-
тлиј двор це сар скиј да ва жно сти в том ни ка кве јест за ко ми си ју, то чи ју 
за по вје сти ју она ко ва не при лич на сму шче ни ја ис ко ре ниј ти, да се не чи не 
на па де ни ја не при лич на и гра бле ни ја не по доб на – то не зна. 

В про чем оста ју Го спо ди на и мо је го Бра та љу бе зна го слу га го то вје шиј.
Ни ко лај Ди ми три је вић

Из Те ми шва ра
Ју ни ја 27ми дан 1736го

VI II
[АСАНУК, МПБ, 75/1736]
Епи ско пи Ни ко лај (Ди ми три је вић) и Мак сим (Не сто ро вић) – Епи ско пу 

Ва си ли ју (Ди ми три је ви ћу)
Те ми швар, 16. ју ла 1736.

Пре о свја шче ниј Го спо ди не нам во Хри стје Го спо ди не Бра те пре љу бе зниј!
Пи са ни је Ва ше го Брат ства при мив ши и что за ко ми си ју нас во про ша-

је те ра ди дјел бач ка го не дво јим, а до пи сма име но ва та го го спо ди на Бач-
ка го, ка ко и ми, ни сте ра зу мје ли да Го спо дин Ар хи е пи скоп пред Свје тло ју 
ад ми ни стра ци је ју бје ли град ско ју а Го спо дин бач ки пред здје шним ге не ра ло-
на у ди то ром ми ни стром сво ји дје ла пи сме но пред ла жет. и та ко уж со дје-
ла ло сја. Име но ва тиј ау ди тор у про шли втор ник от су ду во Се ге дин по шел 
а за Го спо ди на Ар хи е пи ско па нич то не ра зу мје ли смо. Та ко жде Го спо дин ге-
не рал Ен гел со фен вче ра по шел за шла во ниј ску и срем ску ко ми си ју, гдје – ка ко 
ову да се го во ри – и ви ше от пол го ди не за дер жа ти се бу дет. За то не зна мо 
на ко ји на чин ко ми си ја бач ко го дер жа ти се бу дет, ов дје ли или у Бе чу. За то 
пи са ли смо Го спо ди ну бач ком да нам от пи шет что она мо и на ко ји на чин 
пред ге не ра ло на у ди то ром пред ла га ти бу дет. 

Про че је пре би ва јем при во ру че ни мо ли твам Ва ше го Брат ства
Сми ре ни ји епи ско пи и во Хри стје бра ти ја

Ни ко лај Ди ми три је вић
Мак сим Не сто ро вић

У Те ми шва ру
ју ли ја 16. 1736

PS
Ми сли смо си је пи са ни је поч те ју по сла ти, оба че не знам ка ко у пу ту 

или ње гдје за ка сне ла или кни го но сец пре хо дја ве ли ки ја ме жду Се ге ди ном и 
Кеч[ке]метом во ди уда вил сја, ја ко же гла го љут. То го ра ди чрез то го ка ло-
ге ра До ро теа по ши ле мо и вку пје при ла же мо ори ги нал пи сма шла во ни ско го. 

10 Од но си се на епи ско па вр шач ког и ка ран се бе шког Мак си ма (Не сто ро ви ћа).
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Ме жду сим мо ли мо из во ли те нам от пи са ти гдје сад Ва ше Брат ство на-
хо ди те се и јест ли је шче та мо Го спо дин сен ски Да нил11. 

И ка ко Ми (се би шки) мо ли ли смо Ва ше Брат ство да би нам из во ли ли 
да ти пре пи са ти па ри ју при ви ле гиј на серб ски ље пим сло вом а ми тру де дје-
лав шам бу дем ис пра ви ти по шчо по го ди те. И по дај те у Бу дим на ше му ку му 
Ни ко ли а он бу дет или по сла ти или и сам при не сти, за шчо над је ју сја да ско-
рим вре ме нем ова мо бу дет приј ти.

Усред бо ле сти ми тро по ли та Ви кен ти ја, то ком је се ни 1736. го ди не, епи-
ско пи и на род ни пр ва ци са ста ли су се у Пе тро ва ра ди ну и за тра жи ли су од 
ца ра Кар ла VI да одо бри одр жа ва ње цр кве но-на род ног са бо ра у Бе о гра ду, 
где би иза бра ли ко а дју то ра ми тро по ли ту. Од бив ши њи хо ву мол бу, а та ко ђе 
и пред лог са бо ра епи ско па да ко а дју тор бу де епи скоп бу дим ски Ва си ли је 
(Ди ми три је вић), двор је име но вао и убр зо по твр дио епи ско па те ми швар ског 
Ни ко ла ја (Ди ми три је ви ћа) за ко а дју то ра, на ло жив ши му да от пу ту је у Кар-
лов це или Бе о град и сту пи на сво ју но ву ду жност. У том свој ству је упу тио 
и сле де ће пи смо бу дим ском вла ди ци.

IX
[АСАНУК, МПБ, 76/1736]
Епи скоп Ни ко лај (Ди ми три је вић) – Епи ско пу Ва си ли ју (Ди ми три је ви ћу) 
Бе о град, 25. де цем бра 1736.
(пре ма кон цеп ту – ко пи ји)

Пре о свја шче ниј Го спо ди не нам во Хри стје бра те љу бе зњеј шиј!
По от ше стви ји Ва ше го Брат ства не спо до би хом сe от Вас ни ка ко ва 

по се ти тел на го пи са ни ја по лу чи ти. Ми же та ко жде ови ми, је шче вa сво јим 
сaстојанији пре би ва ју шчи ми ме те жа ми за тег ну ти, не има ли вре ме не сво-
ју долж ност учи ни ти. Оба че ва ме сто тог да, по не ни ње ден Пре слав на го 
Ро жде ства Хри сто ва и гре ду шча го Но ва го ле та по долж но сти брат ској 
при вјет ству јем и ва при хо де шча го до че ка ти и празд но ва ти Все усерд но 
же ла јем. По сре де же сих и си је не пу сти хом на чер та ти ја ко же и с не ки ми 
зде шни ми, па че же го спо да ром Ма ле шем На да жди јом, раз го ва ра ли се је смо 
по ра ди об шче на род них при ви ле гиј, их же бол ше и не Ва ше Брат ство со сто-
ја ни је или пре би ва ни је мест но је ве сте, да би сте из во ли ли что ско ри је смо-
три ти с не ко ли ки ми на род ни ми та мо шни ми не где на дру го овим не зна је мо 
ме сто пре ме сти ти, от куд они не мо гли би без по зво ле ни ја об шче на род ни-
ја узе ти; и не са мо то, но и дру ги ја та мо от не ше ни ја ве шчи, ка ко зна те да 
су све та мо от не сли, то је же устро ји ти. Ибо па шче та би ла и ни ње јест 
вел ми до бра, ја же по сво јеј ма те ри ји и цар ско му обе ду пред ло жи ти се мо гла 
би, но оба че ста ри ку ха ри и из ред ни је же два мунд ку ха, по на чал ству ју шчи-
ми ли те ра ми П и М и па че П, иже не до бр је на ча ли и не бла го скон ча ли и над 
сим па ки к то му же и гор ше му на род но му поплзно ве ни ју чрез ис поч те ни је 
па шче ти всја че ски тшчат се, от не го же вел ми бљу сти се над ле жит. То-

11 Да ни ло (Љу бо ти на), епи скоп кар ло вач ко-сељ ско-при мор ски (1713–1739).
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ли ко ја сам, ко неч но, без бра ти ји то го уде ла ти не мо гу. Је же ли об шча го 
всем нам (брат ству и хри сти јан ству) до бра же ла ју шче, от них бра ту Го-
спо ди ну бач ко му и оста лим овуд при бли жним ар хи је ре ом пле ни по тен ци јал-
ном на пи са ти из во ли ли, с ни ми же ми име јем при ли ку уст но раз го во ри ти се, 
сво ју на зна ме нав ши ми сал да на вре ме упро си мо у слав не це сар ске ко ми си је 
них или па че не га на вре ме до об шча го со бра ни ја ин де на осо би то је пре би ва-
ни је а не при уше сах Го спо ди на Ар хи е пи ско па пре би ва ти и жи ве ти оста-
ви мо. Ина ко же ме не не ви на имеј те, ашче де ло по их на ме ре ни ју ва не благ 
про из и дет ко нац.

Про че је при во ру ча ју се брат ским мо ли твам
ва Хри сте брат

Ни ко лај Ди ми три је вић
У Бел гра ду
дек. 25 1736

Об ја вљи ва њем пи са ма, у ра ду се до но се но ви по да ци у ве зи са сло же ном 
лич но шћу епи ско па Ни ко ла ја, као и у ве зи са по сто је ћим ста њем и окол но-
сти ма у Бе о град ско-кар лов ча кој ми тро по ли ји то ком 1736. го ди не.

DIN CO RE SPON DENŢA EPI SCO PU LUI NI KO LAJ DI MI TRI JE VIĆ  
AL TI MIŞOA REI 

De jan Po pov

Re zu mat

Ni ko laj Di mi tri je vić, epi sco pul or to dox al Ti mişoa rei (1728–1744) este o per so na-
li ta te încă in com plet cercetată între epi sco pii sârbi de pe te ri to riul Im pe ri u lui Hab sbur-
gic din pri ma jumătate a se co lu lui XVI II. În sco pul stu di e rii personalităţii epi sco pu lui 
Ni ko laj, cât şi a si tuaţie i din Mi tro po lia Bel grad-Kar lov ci în anul 1736, în luc ra re sunt 
pu bli ca te nouă scri so ri mai puţin cu no scu te ale epi sco pu lui, scri se în cel de-al tre i lea 
de ce niu al se co lu lui XVI II. Scri so ri le, tran scri se, sunt însoite de co men ta rii mi ni ma le, 
cât şi de da te cu pri vi re la une le personalităţi ca re sunt menţio na te în scri so ri.

FROM THE COR RE SPON DEN CE OF BIS HOP NI KO LAJ DI MI TRI JE VIĆ  
OF TI MIŞOA RA

De jan Po pov

Sum mary

Ni ko laj Di mi tri je vić, the ort ho dox bis hop of Ti mişoa ra (1728–1744), is still an un-
suf fi ci ently stu died per so na lity among the Ser bian hi e rarchs on the ter ri tory of the Hab-
sburg Em pi re in the first half of the 18th cen tury. As a con tri bu tion to the study of bis hop 
Ni ko laj’s per so na lity, as well as the si tu a tion in the Me tro po li ta na te of Bel gra de and 
Kar lov ci in 1736, ni ne less known let ters of the bis hop, writ ten in the third de ca de of the 
18th cen tury are re pro du ced in this pa per. The tran scri bed let ters are ac com pa nied by 
mi ni mal com ments and da ta on cer tain fi gu res that are men ti o ned in the let ters.
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У р е д  н и  ш т в о

СР БИ У ТЕ МИ ШВА РУ ПРЕ ДВА ВЕ КА

СА ЖЕ ТАК: На пис пре но си текст об ја вљен 1857. го ди не о уло зи Ср ба у из го ну 
Ту ра ка 1716. и об ли ко ва њу мо дер но га Те ми шва ра у XVI II ве ку.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Те ми швар, Рат 1716–1718, Ди ми три је П. Ти рол, ба рон 
Франц Ле о полд Ен гел схо фен, епи скоп Јо а ни ки је (Вла ди са вље вић).

Не по сред но по свом по врат ку у Те ми швар 1851. го ди не, Ди ми три је П. 
Ти рол је оку пио јед но ми шље ни ке и осно вао Друж ство Чи та ли шта у те ми-
швар ском пред гра ђу Фа бри ки. По што се Друж ство су о ча ва ло с фи нан сиј-
ским те шко ћа ма, при о ну ло се из да ва њу го ди шња ка-ал ма на ха под на сло вом 
Та ми швар скиј ка лен дар, ка ко је сто ја ло: „на ко рист Друж ства Чи та ли шта 
фа брич ког“.

Пр ви том Та ми швар ско га ка лен да ра иза шао је 1854. го ди не и из ла зио је 
за тим до смр ти Ди ми три ја П. Ти ро ла 1857, а по сто ји и до штам па но го ди ште 
за 1858. го ди ну.

Иа ко је об ја вљи вао ра зно род не при ло ге, нај зна чај ни ји део Та ми швар-
ског ка лен да ра за у зи ма исто ри ја. Из ме ђу оста лог, у то му за 1857. го ди ну 
об ја вље но је и опро штај но пи смо ге не ра ла Ен гел схо фе на1 упу ће но та да шњем 
Срп ском ма ги стра ту у Те ми шва ру 28. ок то бра 1752. Ори ги нал пи сма на не-
мач ком је зи ку чу вао се у Град ском ар хи ву, а пре пи сао га је ка пе тан Стој ко вић 
и усту пио Ди ми три ју П. Ти ро лу за об ја вљи ва ње. У по себ ним окол но сти ма 
под ко ји ма се по ја ви ло из да ње го ди шња ка 1858, пи смо је и у ње му по но вље но.

У Та ми швар ском ка лен да ру пи смо је, уз од го ва ра ју ћа по ја шње ња, об ја-
вље но у ори ги на лу на не мач ком је зи ку и на по ре до у срп ском пре во ду. До 
са да ни је на ђен ори ги нал са ко јег је пре пи са но, али по што са др жи зна чај не 
по дат ке о Ср би ма у Те ми шва ру по чет ком XVI II ве ка, упра во из вре ме на 
из го на Ту ра ка 1716, оно мо же по бу ди ти ин те ре со ва ње чи та ла ца и са да, на-
кон 160 го ди на. 

Ра ди при сту пач но сти са вре ме ном чи та о цу при бе гло се тран сли те ра-
ци ји срп ско га пре во да, уз оба зри вост да се не по вре ди ау тен тич ност та да њег 
из ра жа ва ња. 

Уред ни штво

1 Franz Le o pold An ton von En gel sho fen (1692–1761), за по вед ник Ба на та 1740–1753.
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ПИ СМО ГЕ НЕ РА ЛА БА РО НА ЕН ГЕЛ СХО ФЕ НА
бив шем Срб ском Ма ги стра ту по сла но

Из ово га пи сма ба ро на Ен гел схо фе на, ко је све до чи ка ко су се Ср бљи 
при из ба вле ни ју Те ми шва ра слав но по ка за ли и по жер тво ва ни јем има о ви не 
и жи во та сво га за до би ли се би за слу ге од Ау стриј ско га Дво ра, ви ди се да су 
хри сти јан ски на ро ди је два до че ка ли да се из ба ве од тур ско га по ра бо ште ни ја 
и да под пад ну под бла го сло ве ном Ау стриј ском вла дом. Овај до ку мент, ко ји 
ће се ста ви ти у Ле то пис Те ми швар ске ва ро ши, до би ли смо ми од, по осво бо-
ђе њу об са де 1849. го ди не пре ми нув шег пен зи о ни ра тог ка пе та на Стој ко ви ћа, 
а он га је опет пре пи сао из Ар хи ве Те ми швар ске ва ро ши и на ма пре дао да га са 
срб ским пре во дом из да мо. Ни је сум ња ти да ова ко вих ва жних до ку ме на та не ће 
се јошт на ћи не са мо у Ар хи ви Зе маљ ског ка ме рал ног упра ви тељ ства, не го и у 
Ар хи ви Те ми швар ске ва ро ши. Ево ка ко гла си то пи смо Ба ро на Ен гел схо фе на:

Пле ме ни тиј бла го ра зум ниј ма ги страт!
Кад је Ње ном цар ском и кра љев ском Ве ли че ству, на шој пре ми ло сти вој 

Го спо ђи, би ло угод но но вог град ског упра ви те ља у ли цу ге не ра ла фел двахт-
мај сте ра Хар ша ов де на и ме но ва ти, он да сам ја ово ме сто 19 го ди на од пра-
вљао и окром то га јошт и ви ше го ди на, по ви со чај шој ми ло сти, био сам у 
Ба на ту упра ви тељ. Та ко, да кле, као што ми је од Ви со ко слав ног Ге не ра ли-
те та на ло же но би ло да све у ра смо тре ни је узмем, то сам за вре ме ба вље ња 
мог ов де ви дио да су ов да шњи Срб ски гра ђа ни, та ко као што је и под ма-
ђар ским кра ље ви ма и за вре ме ото ман ске вла де би ло, сво ју ма ги страт ску 
ју рис дик ци ју има ли, сваг да су се из ван и у гра ду у во је ном ис ку ству упра-
жња ва ли. Они су од ма од де тињ ства свог, с пре зи ра ни јем има ња и жи во та 
свог, осо би ту вер ност и ве ли ке услу ге Ње ном рим ском це са ро-кра љев ском 
Ве ли че ству, а осо би то при об са ди овог Те ми швар ског гра да, по ка за ли, јер 
они су по хвал но от кри ли та да шњем Ге не ра ли те ту не са мо тај не ку то ве 
и са кри ве на ме ста гди се уток во де пре се ћи тре ба и с ко је стра не ва рош и 
град без мло гог про ли ва ња кр ви с пол зом на па сти и сва ко ја ко при сту пом 
осво ји ти се мо же, не го су јошт за вре ме тра ју ћег ра та по крај њем мо гућ-
ству свом дра го вољ но у по моћ при ти ца ли с фор шпа ном и оста лим нео б хо-
ди мим по тре ба ма, па за то су мло ги от ме ни гра ђа ни и њи ов вла ди ка Јо а ни-
киј око ва ни и у там ни цу ба че ни би ли, ко ји се пре су жањ ства свог из ба ви ти 
ни су хте ли док се нај пре град не осво ји. По сле то га за кљу чи се с Тур ци ма 
ка пи ту ла ци ја, нај ви ше због ових срб ских гра ђа на, ко ји су, док је рат и при-
леп чи во вре ме тра ја ло, ла за рет и кон ту мац и све бо лест ни ке, на пре ве ли ку 
пол зу пу бли ку ма, при ље жно снаб де ва ли, град ске ка пи је у нај ве ћој опа сно-
сти и ве ли ком си лом чу ва ли и на по рав њи ва ње град ских опа сних шан це ва 
сва киј дан мло ге по сле ни ке да ва ли, па опет су, на ви со чај шу ко рист, сво је 
ку ће, цр кве, шко лу и Вла ди кин дво рац по го ре ли и раз ру ши ли. Окром то га, 
они су знат но по ре за ну кон три бу ци ју оби та ли шта вој ни ци ма и фор шпа не 
да ва ли и ви со чај ше го спод ске слу жбе при ље жно и точ но из вр ши ва ли. То га 
ра ди, по сле за кљу че но га ми ра и ути ша не за ра зе, за њи но об но вље но по се-
ле ни је опре де ли им се ме сто бли зу та да шње Фа бри ке и јошт јед но дру го 
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иза бив ше кам би ја ту ре на хо див ше се. И бу ду ћи да ова два пред гра ди ја је-
дан од дру го га је дан сат, а оба два по са та од гра да у ра сто ја ни ју сто је, и 
да би Ма ги страт и ње гов пер со нал у сва ко до ба и при сва ком до га ђа ју од-
ма на ру ци би ти мо гли, за то је ово ме на ро ду, од ча сти из пред ска за них 
узро ка ра, од ча сти из при зре ни ја Ње ном це сар ском и кра љев ском Ве ли че-
ству за вре ме ра та и при леп чи во сти ука за не вер но сти и услу ге и чрез то 
знат но по лу че них за слу га, а нај ви ше због то га што јед на тре ћи на гра да 
ле жи н њи о вој пре ђа шњој зе мљи (као што по ка зу је пре да то им на чер та-
ни је цр кве и вла ди ки ног дво ра), Це сар ско-кра љев ска ба нат ска зе маљ ска 
ад ми ни стра ци ја ре ши ла и до зво ли ла да уна пре дак, ра ди удоб ног са стан ка 
свог гра ђан ства у ово ме гра ду цр кве, вла ди кин дво рац, учи ли ште и част на 
оби та ли шта за се бе и за свог вла ди ку зи да ти и ту свој суд има ти мо гу.

Бу ду ћи да сам ја срб ском гра ђан ству због та ко вих мло го ра зних и про-
тив них до га ђа ја и њи о ве ве ли ке тр пе љи во сти, вер но сти и по сто јан ства 
ду жан бла го да ри ти, њи ма на ве ли ку сла ву њи о ву све до чан ство да ти, за то 
же лим, све ту ју ћи све вас и сва ког по на о соб да и уна пре дак у до ја ко шњој 
вер но сти пре ма Ње ном цар ском и кра љев ском Ве ли че ству, Ње ном пре ми ло-
сти вом Ау стриј ском до му по сто ја ни за о ста не те и по том ке сво је да на у-
чи те при ме ру том, да и они од ду жне вер но сти ни кад и у ни ка квој про тив-
но сти не од сту па ју.

У про чем Њи о вом Ма ги стра ту и ње го вом об ште ству ску па или по је-
ди но ме што при јат но ука за ти би ће ми осо би та ра дост.

С искре ном пре да но шћу оста јем
Пле ме ни том бла го ра зум ном Ма ги стра ту на кло њен.
Та ми швар 28. ок то ври ја 1752.
Ба рон Франц Ле о полд Ен гел схо фен, Ф. Ц. М. гу бер на тор
У Ар хи ви Те ми швар ске ва ро ши на ла зи се јошт је дан акт, ко ји та ко ђер по-

твр ђу је ка ко су Ср бљи цар ском ору жи ју рев ност но по ма га ли и мло го при ме ра 
вер но сти сво је пре ма Ау стриј ско ме дво ру по ка за ли, оста вив ши тим слав но име 
у по вест ни ци Ба на та Те ми швар ског. Ср бљи, ко ји ов де од мло го сто ље ти ја жи-
ве, има ли су јошт под ма ђар ским кра ље ви ма сво је свет ске и ду хов не на чал ни-
ке и сво ју ма ги страт ску ју рис дик ци ју у Та ми шва ру, ко ја се одр жа ла и под 
тур ском вла дом рав ним успе хом. Кад је принц Ев ге ниј Са вој скиј 1717. го ди не 
Та ми швар об са дио, то су ови на чал ни ци на ро да срб ског, то јест срб скиј вла-
ди ка Јо а ни киј Вла ди са вље вић и та да шњиј су дац Ни ко лај Мун ча мло го к 
осво је ни ју гра да по мо гли и про ли ва ње хри сти јан ске кр ви пред у пре ди ли тим, 
што су с опа сно шћу жи во та свог у по но ћи у ау стриј скиј стан до шли и од кри-
ли ка квим се лак ше на чи ном град ски бе де ми осво ји ти мо гу. У од су стви ју пад-
ну они у по до зре ни је и, кад су се на траг вра ти ли, од ма и јошт с не ко ли ци ном 
зна ме ни тих ли ца, на за по вест тур ско га па ше, око ва ти и у тав ни цу ба че ни 
бу ду, гди би су они сво ју смрт на шли би ли, да ни су на ши од ма град осво ји ли 
и њих из ове опа сно сти спа сли. Принц Ев ге ниј, ко јих је вер ност на гра ди ти же-
лио, по што се град ска ка пи ја по бе ди те љу отво ри ла, с крај њом си лом на сто-
ја вао је за тим да се сви, а осо би то вла ди ка и су дац, од ма из тав ни це пу сте, 
и кад су се они срећ но спа сли, он да их је Принц зна ком ми ло сти удо сто јио.
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SÂRBII DIN TI MIŞOA RA ÎN URMĂ CU DOUĂ SE CO LE

Redacţia

Re zu mat

Ar ti co lul re pro du ce un text pu bli cat în anul 1857 de spre ro lul sârbilor cu oca zia 
iz go ni rii tur ci lor în anul 1716, cât şi în mo de la rea oraşului mo dern Ti mişoa ra în se co lul 
al XVI II-lea .
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THE SERBS IN TI MIŞOA RA TWO CEN TU RI ES AGO

Edi tor ship

Sum mary

The ar tic le re pro du ces a text pu blis hed in 1857 abo ut the Ser bian ro le in cha sing 
away the Turks in 1716 and in the sha ping of the mo dern city of Ti mişoa ra in the 18th 
cen tury.
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С т е  в а н  Б у  г а р  с к и

БИ БЛИ О ТЕ КА 
МА НА СТИ РА СВЕ ТО ГА ГЕ ОР ГИ ЈА НА БР ЗА ВИ 

1. Књи ге на сло вен ским је зи ци ма

СА ЖЕ ТАК: Би бли о те ка ма на сти ра Све то га Ге ор ги ја на Бр за ви на гло је 
обо га ће на го ди не 1800. ка да је те ми швар ски епи скоп Пе тар (Пе тро вић) за ве штао 
по ло ви ну сво јих књи га ар хи ман дри ту Па влу (Кен гел цу). Ма на стир је ка сни је 
до жи вља вао стра да ња, бо рио се за го ли оп ста нак, и то се мо ра ло од ра зи ти на 
би бли о те ку. По сле Дру го га свет ског ра та, ка да је остао без брат ства а од у зе то му 
је све сем цр кве, би бли о те ка сва ка ко ни је мо гла уце ли ти. У ра ду се на во ди пред-
рат ни по пис књи га из 1924. го ди не. До да та су об ја шње ња са де та љи ма за иден-
ти фи ко ва ње. По пис са др жи за себ но књи ге на је зи ци ма: сло вен ским, ма ђар ском, 
не мач ком, ла тин ском и нео ла тин ском и грч ком. Због оби ма би ће об ја вљи ван у 
на став ци ма. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Пра во слав на срп ска епар хи ја те ми швар ска, епи скоп Пе тар 
(Пе тро вић), ма на стир Све то га Ге ор ги ја на Бр за ви, ар хи ман дрит Па вле (Кен ге лац), 
би бли о те ка ма на сти ра Све то га Ге ор ги ја на Бр за ви.

Mанастир Све то га Ге ор ги ја на Бр за ви од дав ни на при па да Пра во слав-
ној срп ској епар хи ји те ми швар ској. По сто ји за сно ва на тврд ња да је осно ван 
у ХV ве ку. На вод но, ка да је ру ше на до тра ја ла ста ра цр ква да би се по ди гла 
са да ња 1793, у те ме љи ма је на ђен ка мен с нат пи сом да је гра ђе на 1485. го ди-
не. До ку мен тар ну по твр ду о свом по сто ја њу ма на стир има у Пећ ком ка та-
сти гу 1660. и 1666. го ди не.

Услед мно гих ра то ва ма на стир је стра дао, а то ком ау стриј ско-тур ско га 
ра та из 1737. го ди не до ве ден је до ру ба про па сти. За тим му је 1772. го ди не, 
у ко рист Ера ра, од у зет ве ли ки пр ња вор, се ло Шен ђу рац, а оста вљен са мо 
ма ли пр ња вор у не по сред ној бли зи ни. Ипак је по чет ком ХХ ве ка ма на стир 
по се до вао 1230 ка та стар ских ју та ра шу ма и ора ће зе мље, од че га се при-
стој но из др жа вао и за јед но с ма на сти ром Без ди ном пот по ма гао си ро ма шне 
ма на сти ре: Ба зјаш, Зла ти цу, Ку сић.

До при но сом при ло жни ка 1766. из гра ђен је ве ћи део са да ње га ко на ка, 
а 1793. но ва, са да ња цр ква; ма на стир ска зда ња до гра ђе на су на раз ме ђи XIX 
и XX ве ка за вре ме игу ма на Сте фа на (Ни ко ли ћа).
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На че лу ма на сти ра би ло је ви ше зна чај них ста ре ши на, од ко јих су по је-
ди ни ка сни је по ста ли ар хи је ре ји Срп ске пра во слав не цр кве: Ге ра сим (Ада-
мо вић), Са му ил (Ма ши ре вић).1

Пре ма то ме, ни је чуд но што се у ма на сти ру ску пља ла и по пу ња ва ла 
би бли о те ка, осо би то за вре ме књи го љуп ца ар хи ман дри та Па вла (Кен гел ца), 
ко ји је упра вљао ма на сти ром 1803–1834. го ди не. 

Ка да је епи скоп те ми швар ски Пе тар (Пе тро вић) не по сред но пред сво ју 
смрт пи сао те ста мент, из ра зио је по след њу во љу у по гле ду сво је лич не би-
бли о те ке, ко ја је има ла 389 књи га у 910 то мо ва. Те ста мен том је, из ме ђу 
оста лог, од ре дио да по ло ви на књи га при пад не ар хи ман дри ту Па влу (Кен-
гел цу), по из бо ру ко ји ће сам оба ви ти: 

Vo lo ut una me di e tas Bi bli ot he cae me ae pro fe ren ter Dno Ab ba ti Pa u lo 
Kengyelaz ce dat, qu ia idem mi hi con stan ter fi de lia et uti la ser vi tia usque ad 
mor tem pro sti tit, ego ve ro, pro hu ic et nunc, prop ter sub ver san tem pe cu ni ae def-
fec tum eun dem con de cen ter re mu ne ra ri ne qu eo, et ideo se cun dum vo lun ta tem et 
be ne pla ci tum ip sis si mo li bros qu os vult pro se de le git ut cum ple no iu re pro pri-
e ta tis pra e dic tum Bi bli ot he cae me ae me di e ta tem re ti ne at.2 

Та ко је ма на стир пре ко сво га ар хи ман дри та од јед ном до био око 450 
то мо ва. По што је Па вле (Кен ге лац) остао на сто ја тељ све до сво је смр ти 
1834. го ди не, ра зум но је прет по ста ви ти да је у би бли о те ку унео још књи га 
из дру гих из во ра.

У за о став шти ни јед но га на шег ста рог мо на ха, ко ју сам от ку пио од ње-
го вих ро ђа ка по боч ној ли ни ји 1985. го ди не, на шао се и по пис књи га би блио-
те ке ма на сти ра Све то га Ге ор ги ја на Бр за ви. То је осам та ба ка хар ти је ве ли-
чи не 30 х 46 цм, пре са ви је них та ко да чи не 16 ли сто ва ве ли чи не 30 х 23 цм, 
ко ји су за тим про ши ве ни и, ка ко из гле да, пр во бит но и за пе ча ће ни, али се 
пе чат ни је са чу вао.

Пи са но је руч но цр ним ту шем у пра вил ним во до рав ним ре до ви ма, а за 
сва ку књи гу је, уз ин вен тар ски број, на зна чен на слов (углав ном скра ће но) 
и број при ме ра ка (ко ма да).

Стра ни це по пи са ни су па ги ни ра не; за то ће у овом при ка зу услов но би ти 
озна че не број ка ма у угла стим за гра да ма [].

Стр. [1] ва жи као на слов на и на њој је, сем на сло ва, на зна ка да је спи сак 
са ста вио на сто ја тељ Сте фан (Ни ко лић). 

На стр. [2]–[8] по пи са не су књи ге на сло вен ским је зи ци ма; озна че не су 
број ка ма од 1 до 234, али по што су не ке број ке из о ста вље не и јед на по но-
вље на, има све га 204 по зи ци је;

На стр. [9]–[10] не ма упи са;

1 Исто ри јат ма на сти ра са жет пре ма: Ра до слав М. Гру јић, При ло шци исто ри ји срп. ба нат-
ских ма на сти ра у дру гој по ло ви ни XVI II-тог  ве ка, Ср. Кар лов ци 1906, стр. 24–26; 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 Кар лов ци 1907, стр. 132–150; 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, стр. 81–82; Свет. 
Ма тић, Ка та стиг пећ ки из 1660–1666, „Гла сник Ис то ри ског дру штва у Но вом Са ду“, књи га V, 
св. 1/1932, стр. 73.

2 Ми та Ко стић, Те ми швар ски епи скоп Пе тар Пе тро вић по књи га ма ње го ве би бли о те ке, 
„Гла сник Ис то ри ског дру штва у Но вом Са ду“, све ска 22, књи га VI II, св. 3. 1929, стр. 452–464.
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На стр. [11] по пи са не су књи ге на ма ђар ском је зи ку; озна че не су број ка-
ма од 1 до 31, али по што су не ке број ке из о ста вље не, има све га 29 по зи ци ја;

На стр. [12] не ма упи са;
На стр. [13]–[20] по пи са не су књи ге на не мач ком је зи ку, го ти цом; озна-

че не су број ка ма од 1 до 250, али по што су не ке број ке из о ста вље не, има 
све га 232 по зи ци је;

На стр. [21] не ма упи са;
На стр. [22]–[27] по пи са не су књи ге на ла тин ском и на нео ла тин ским 

је зи ци ма; озна че не су број ка ма од 1 до 166, али по што су не ке број ке из о-
ста вље не, има све га 158 по зи ци ја;

На стр. [28] не ма упи са;
На стр. [29] по пи са не су књи ге на грч ком је зи ку, али са на сло ви ма пре-

ве де ним на срп ски је зик и упи са ним ћи ри ли цом; озна че не су број ка ма од 1 
до 33, те има све га 33 по зи ци је.

На стр. [30]–[32] не ма упи са.
Пре ма то ме, би бли о те ка је на дан по пи са има ла све га 655 упи са, ме ђу 

ко је је уне та и пе ри о ди ка, а по је ди на ви ше том на из да ња за у зи ма ју и по не-
ко ли ко по зи ци ја.

Ниг де ни је на зна че но због че га су не ки ред ни бро је ви из о ста вље ни.
Спи сак ни је да ти ран, те се мо же са мо на га ђа ти ка да је са ста вљен. 
Сте фан (Ни ко лић) је био на сто ја тељ у ма на сти ру по чев од 1891. па све 

до сво је смр ти 1937. го ди не, с тим што је уми ро вљен по мол би 1. де цем бра 
1922. а по но во је при мио упра ву ма на сти ра 1. ок то бра 1924. Ма да су у пи-
та њу углав ном ста ре књи ге, с об зи ром на то да се у ин вен та ру сре ћу по не ка 
из да ња из 1910, 1912, па и из 1922, ве ли ка је ве ро ват но ћа да је са ста вљен 
по сле пре у зи ма ња упра ве 1924. го ди не.

У овом ра ду ин вен тар ски спи сак је вер но пре пи сан. 
По себ ну те шко ћу пред ста вља шкр тост опи са и, осо би то, скра ће но (мо-

жда и не тач но) на во ђе ње на сло ва, чи ме је оте жа но иден ти фи ко ва ње упи са-
них књи га. Због то га су пре гле да ни ра зни би бли о граф ски из во ри, по ко ји ма 
су ма хом са свим од ре ђе но а ма хом и при бли жно иден ти фи ко ва не пу бли ка-
ци је упи са не у ин вен тар; из ве сни број по зи ци ја остао је, ипак, не раз ја-
шњен.

Ра ди лак шег пра ће ња та по ја шње ња су уне та сит ни јим фон том уз ин-
вен тар ски ред ни број на ко ји се од но се.

Због оби ма ру ко пи са и по треб них об ја шње ња текст ће би ти об ја вљен 
у овој пу бли ка ци ји по де ло ви ма.

Стр. [1]

СПИ САК КЊИ ГА
ко је се на ла зе у би бли о те ки

Ма на сти ра св. Ђур ђа

Сте ван Ни ко лић,
на сто ја тељ
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Стр. [2]–[8];

[КЊИГЕ НА СЛО ВЕН СКИМ ЈЕЗИЦИМА]

На по ме на:
У ори ги на лу су из о ста вље ни ред ни бро је ви: 31, 49, 56, 68, 73, 82–83, 90, 

98–99, 104, 111, 113–115, 123, 125–127, 129–130, 132–133, 135–140, 143, 188 а 
ред ни број 214 упи сан је два пут.

Инв. 
број На зив ко ма -

да
1 Би бли ја Ста рог и Но вог за вје та год. 1756. 1
2 Ка мен вје ри год. 1729. 1

Ка мен вје ри, соч. Сте фа на Ја вор ска го, Мо сква 1729.
3 Дје ја ни ја цер ков на ја год. 1719.

Дје ја ни ја цер ков на ја и гра ждан ска ја, соч. Ба ро ни ја, Мо сква 1719. 
Књи га је има ла два то ма. По што се у ин вен та ру на во де 4 ко ма да, ве ро ват но 
су у пи та њу два ком пле та.

4

4 Еван ге ли он (јед но у Те ми шва ру) 2
5 Књи га крат ки ја по у че ни ја 1
6 Со бра ни је не дељ них и пра знич них по у че ни

Ве ро ват но књи га:
Со бра ни је ра зних не дјел них и пра знич них нра во у чи тел них по у че ниј в 
трех ча стех по особ со сто ја шче је. [Превео Јо ван (Ра јић)]. 

Књи га је има ла два из да ња, оба у Бе чу, 1793. и 1794. го ди не. Не мо гу ће је 
утвр  ди ти ко је је из да ње и ко је де ло ве (ча сти) има ла ма на стир ска би бли о те ка.

2

7 Ве ли ки Треб ник 1
8 Еван ге ли је учи тељ но је 1
9 Со бра ни је ра зних по у чи тел них со чи не ниа 2
10 Пра ви ла мо леб на ја Св. серп ских про све ти те леј

Си не си је (Жи ва но вић), Пра ви ла мо леб на ја свја тих серб ских про свје-
ти те леј, Рим ник 1761.

2

11 Кар мчи ја 1
12 Ве ли ки псал тир 1
13 Слу жеб ник 1
14 Пен ти ко стар 2
15 Еван ђе ли је ру ком пи са но из год. 1529. 1
16 Ок то их ру ком пи сан из 1537. 1
17 Ти пик ру ком пи сан из 1623. 1
18 Мо леб ник Бо го ро ди ци (у Те ми шва ру) 1
19 Чи нов ник од ми тро по ли та Јо си фа (у Те ми шва ру) 1
20 Ми не ји ру ком пи са ни (три у Те ми шва ру) 8
21 Про лог. Жи ти ја Све тих 4
22 Мо на шка пра ви ла

Ве ро ват но књи га:
Пра ви ла мо на ше ска ја, Беч 1777.

1



23 Со бра ни ја иза бра них мо ли та ва
Со бра ни је из бра них мо литв во упо тре бле ни је пре стар је лих ду хов на го 
и ми ро  ва го чи на особ в ви дје очес сла бје ју шчих за ве леј но је бла го го вјеј-
ство. Тру дом и ижди ве ни јем Јо а на Ге ор ги је ви ча, Беч 1771.

1

24 Јестес т[в]ословије од Па вла Кен гел ца
Је сте ство сло ви је. Па влом Кен гел цом, ар хи ман дри том Сто-Ге ор ги јев-
ским со чи не но је, Бу дим 1911.

11

25 Срп ски реч ник од Да ни чи ћа
Ве ро ват но је у пи та њу де ло 

Ђу ро Да ни чић, Рјеч ник из књи жев них ста ри на, ко ји је из да ван у Бе о-
гра ду у три де ла по све ска ма 1862–1864, и у три књи ге 1863–1864. 

У ин вен та ру су ве ро ват но упи са не све ске, али се не мо же уста но ви ти ко је су. 

8

26 Си стем це ло куп не фи ло со фи је
Под овим на сло вом об ја вље но је 10 то мо ва ау то ра Ми ха и ла Хри сти фо ра Ри-
сти ћа, и то:

• Си сте ма це ло куп не фи ло со фи је. Књ. 1. Ен ци кло пе ди ја и ме то до ло ги ја 
фи ло со фи је, Кар лов ци 1858; Књ. 2. Основ на фи ло со фи ја, Кар лов ци 1858; 
Књ. 3. Пси хо ло ги ја ем пи рич на, Кар лов ци 1859; Књ. 4. Ло ги ка, Кар лов ци 
1859; Књ. 5. Ме та фи си ка, Кар лов ци 1860; Књ. 6. Есте ти ка, Кар лов ци 
1860; Књ. 7. Аре то ло ги ја, Кар лов ци 1860; Књ. 8. Ди ке о ло ги ја, Кар лов ци 
1860; Књ. 9. Ев се ви о ло ги ја или ети ко те о ло ги ја, Кар лов ци 1860; Књ. 10. 
Исто ри ја фи ло  со фи је, Кар лов ци 1860.

Од то га је у Ин вен та ру на ве де но осам при ме ра ка, без на зна ке о ко јим је то-
мо ви ма реч.

8

27 Срп ски Гла сник
„Срп ски гла сник. Лист за про све ту, за ба ву, при вре ду и тр го ви ну“, из-
ла зио је у Сом бо ру је дан пут не дељ но од 1892. до 1896. го ди не. Лист са 
истим на сло  вом, а са под на сло вом: „Не дељ ни по ли тич ки лист“ из ла-
зио је у Сан Фран  ци ску 1909–1912. 

У Ин вен та ру је ве ро ват но реч о сом бор ској пу бли ка ци ји.

4

28 Исто ри ја сло вен ског пра ва
Исто ри ја сла вен ски пра ва од др Вац ла ва Ма ће јов ског. Пре вео и са 
сво јим при мјет ба ма, ко је се на срп ско пра во од но се, по пу нио др Ни ко-
ла Кр стић, Пе шта 1856.

1

29 Исто ри ја књи жев но сти
Ве ро ват но књи га:

Исто ри ја књи жев но сти по гла ви тих на свје ту на ро да од нај ста ри јих 
вре ме на до са да шње га вје ка. Част I. На пи сао др Бо жи дар Пе тра но вић, 
Но ви Сад 1858.

1

30 Крат ка все мир на исто ри ја
Крат ка все мир на исто ри ја од Ге ор ги ја Ма га ра ше ви ча, Бу дим 1831.

1

32 По вест о Пр вом все лен ском са бо ру
По вјест о Пр вом все лен ском со бо ру у гра ду Ни ке ји др жа ном го ди не 
325-те по Хри сту... пре вео ар хи ман дрит Га врил [Поповић], Зе мун 1855. 

Књи га је исте 1855. го ди не има ла у Зе му ну два из да ња. Не мо же се утвр ди ти 
ко је је из да ње по сто ја ло у ма на стир ској би бли о те ци.

1

33 Ле то пис Ма ти це срп ске
Ов де је реч о нај ста ри јем срп ском књи жев ном ча со пи су, по кре ну том 
под на сло вом „Серб ска ја ље то пис“ 1825, за тим имао на сло ве: „Но виј 
серб скиј ље то пис“, „Серб скиј ље то пис“, „Срб скиј ље то пис“, „Срп ски 
ле то пис“, а као „Ле то пис Ма ти це срп ске“ из ла зи и са да. 

Су де ћи по бро ју при ме ра ка ко ји је на ве ден ов де и под ред ним бр. 96, ма на-
стир је имао мо жда и пот пу ну ко лек ци ју.

137
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34 Пу те во ди тељ 3
35 Со кро ви шче ду хов но је 4
36 Исто ри ја од Ра и ћа

Књи га (тач ни је: че тво рок њиж је) има ла је два из да ња:
• Исто ри ја ра зних сла вен ских на ро дов, нај па че же Бол гар, Хор ва тов и 

Сер бов. Из тми заб ве ни ја из ја та ја и во свјет исто ри че скиј про из ве де на ја 
Јо а ном Ра и чем, Беч, Част пер ва ја 1794; Част вто ра ја 1794; Част тре та ја 
1794; Част че твер та ја 1795; дру го из да ње: Част 1–4, Бу дим 1823.

Не мо же се по у зда но твр ди ти ко је је од њих за бе ле же но у Ин вен та ру.

4

37 Со вер шен ви но дје лал [!винодјелац]
• Со вер шен ви но дје лац или На ста вле ни је о ви но дје ли ју, пра вље њу ви на 

и оц та и пе ци ву ра ки је из ра зног ве шче ства... спи са но Про ко пијем Бо-
лићéм. Част пр ва, Бу дим 1816; Част дру га, Бу дим 1816.

У Ин вен та ру су за бе ле же на два при мер ка, нај ве ро ват ни је обе ча сти.

2

38 Исто ри ја бу гар ског на ро да 1
39 Ми сле ни вер то град 1
40 Ру ски лек си кон 2
41 Ис ку сни по дру мар

Књи га је има ла два из да ња:
• За ха ри ја Ор фе лин, Ис ку сниј по дру мар, Ви је на 1783; дру го из да ње: Бу дим 

1808.
Не мо же се по у зда но твр ди ти ко је је од њих за бе ле же но у Ин вен та ру.

1

42 В. цер ков но је сло вар ју 1
43 Со кра шче ни ја ма те ма ти ки 1
44 Га лер та пра во у че ни ја 2
45 Но ви Плу тарх

Но виј Плу тарх или Крат ко је опи са ни је слав њеј ши љу ди сви ју на ро да 
от древ њеј ши вре ме на до да нас по Блан ша ру и Ши ле ру сво бод но пре ве-
ден и но ви ми би о гра фи ја ми умно жен Јев ти ми јем Ива но ви чем. Част I 
– Бу дим 1809; Част II – Кра гу је вац 1834; Част III – Но ви Сад 1840; Част 
IV – Но ви Сад 1841.

По што је у Ин вен та ру ов де и под бро јем 118 убе ле жен са мо по 1 ко мад, не 
мо же се уста но ви ти о ко јим је то мо ви ма реч.

1

46 Би бли ја сир јеч... 5
47 Свја шче ни ја хри сти јан ски ја раз ми шле ни ја 1
48 Из о бра же ни је Ве ли ка го Фри дри ха 1
50 Но ви за вјет од Ка ра чи ћа [!Караџића]

Но ви за вјет Го спо да на шег Ису са Хри ста. Пре вео Вук Стеф. Ка ра џић, 
Беч 1847. 

Књи га је има ла 1847. го ди не два из да ња у Бе чу, а до вре ме на ка да се прет по-
ста вља по пи си ва ње ма на стир ске би бли о те ке још три де се так из да ња ћи ри ли-
цом и не ко ли ко ла ти ни цом. Не мо гу ће је утвр ди ти о ко јем је из да њу реч.

1

51 Треб ник ма ли 1
52 Ака тист 1
53 Ве ли ки Ча со слов 1
54 Ве ли ки Псал тир 1
55 Мо леб них пје ни ји 1
57 Ма ли Ср бљак 1
58 Ма ли Ми неј пре ко це ле го ди не 1
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59 Гра ма ти ка сла вен ска
Ве ро ват но књи га:

[Мелетиј Смотрицки], Гра ма ти ка в пол зу и упо тре бле ни је отро ков 
серб ских же ла ју шчих осно ва тел на го на у че ни ја сла вен ска го ди ја лек-
та, Рим ник 1755.

1

60 Крат ка ја гра ма ти ка сла ве но-ла тин ска 1
61 Па ра клис Св. Вел. Ге ор ги ја 1
62 Ма ли Треб ник 1
63 Сло ва и ре чи од Про ко по ви ћа

Ве ро ват но је реч о књи зи: 
Крат ка ја ска за ни ја. Са ста вио Те о фан Про ко по вич, Ве не ци ја 1767.

1

64 По у че ни ја во свја ту ју Че ти ре де сјат ни цу 1
65 Мо ли тво слов 1
66 Пол но је со бра ни је со чи не ни ји 1
67 Пред ло же ни је бо го слов ска ја 1
69 Крат ко је тол ко ва ни је за ко на го дје са то сло ви ја 1
70 На чер та ни је цер ков ној исто ри ји 2
71 Је сте стве на ја исто ри ја од Ра фа

Ве ро ват но књи га:
Је сте ство сло ви је в пол зу нај па че ју но сти спи са но на ње мец киј ја зик 
ав то ром Го спод. М. Ге ор ги јем Хри сти ја ном Ра фом, а с то го... пре ве де но 
Јо а ки мом Ву ји чем, Бу дим 1809. 

1

72 Со бор них пра вил и учи те љеј цер ков них 1
74 Пре ди сло ви је шту ди ја из по ле ми ке бо го сло вља 1
75 Гра ма ти ка 1
76 Огле да ло чо веч но сти

Огле да ло чо веч но сти. Св. 1. Из да но Па влом Ата нац ко ви ћем, Беч 1823.
1

77 Ико но стас слав них и хра брих ли ца
Ико но стас слав них и хра брих лиц, Ни ко ла јем Ши мич про из ве ден, Бу дим 
1807.

1

78 Вол фи ан ска ја екс пе ри мен тал на ја фи зи ка 1
79 Ру ко вод ство Бо го по зна ни ја 1
80 Ме та фи зи ка од Хри сти а на Ба у мај сте ра 1
81 На чал на ја осно ва ни ја ал ге бри 1
84 Ма ти ца од 1867. до 1870. год.

Пе ри о дик „Ма ти ца. Лист за књи жев ност и за ба ву“, из да ва ла је Ма ти ца 
срп ска у Но вом Са ду три пут ме сеч но. Пр ви број је иза шао 10. ок то бра 
1865, по след њи 30. ју на 1870. 

По што су у Ин вен та ру убе ле же на 4 ко ма да, не мо же се уста но ви ти на ко је се 
бро је ве упис од но си.

4

85 Де ла Јо ва на Ха џи ћа
Под овим на сло вом иза шла су два то ма:

• Дје ла Јо ва на Ха џи ћа, у књи же ству на зва но га Ми ло ша Све ти ћа. Књ. 1, 
Но ви Сад 1855; Књ.2, Кар лов ци 1858.

По што је у Ин вен та ру убе ле жен са мо 1 при ме рак, не мо же се од ре ди ти о ко-
јем је то му реч.

1

86 Чин би ва јет на освја шче ни је цер кве 1
87 Крат ка пра ви ла ко из у че ни ји ру ског је зи ка 1



88 Дог ма ти че ско је бо го сло ви је 1
89 Тол ко ва ни је је ван ге ли је 1
91 Би бли ја од Фал ка 5
92 Пи сма ду жно сти 1
93 Про стра ни хри сти јан ски ка ти хи зис 1
94 Гра ма ти ка сла вен ска 1
95 Ве де ни је пра во слав не бо го сло ви је 1
96 Срп ски ле то пис од 1825. до 1891. год.

Вид. на зна ку под ред ним бр. 33
67

97 Мо сков ски је па три ар хи 1
100 Збир ка ра зни пред ме та

Ве ро ват но књи га:
Збир ка ра зни по ле зни пред ме та. Ску пио, пре вео и у ред ста вио Јо ван Пе-
тро вић, Бе о град: Част I – 1843; Част II – 1844; Част III – 1844; Част IV 
– 1845; Част V – 1846; Част VI – 1847. 

По што је на ве ден са мо је дан при ме рак, не мо же се утвр ди ти о ко јој је ча сти реч.

1

101 Пра ви ла ва си он ског са бо ра 2
102 На род но учеб на го устрој ства 1
103 Пи сме ни ца срп ског је зи ка

Пи сме ни ца серб ско га је зи ка по го во ру про сто га на ро да на пи са на Ву-
ком Сте фа но ви ћем Сер би јан цем, Беч 1814.

1

105 Ше ма ти зам Па три ар ши је кар ло вач ке
Кар ло вач ка ми тро по ли ја штам па ла је сво је ше ма ти зме 1878, 1900. и 
1910. го ди не. У Ин вен та ру ни је на зна че но о ко јем је реч.

1

106 Жи ти је Ису са Хри ста
Жи ти је Ису са Хри ста за дје цу спи са но и ко упо тре бле ни ју устро је но 
ли бо руч на ја кни жи ца за учи те ље и ро ди те ље и за дар тру до љу би вој 
дје чи ци. Спи са на от Јо ва на Бе ри ћа, Бу дим 1812.

1

107 Огле ди ум не на у ке
Огле ди ум не на у ке или За ба ва за ра зум и ср це. IV. књи га од докт. Јо ва на 
Сте и ћа, Пе шта 1836.

1

108 На ста вље ни је бла гон ра ви ју
На ста вле ни је к бла гон ра ви ју г. Ај зен ма ном за дје цу опре дје ле но, с ње-
мец ка го пре ве де но Ди ми три јем Да ви до вич, Бу дим 1812.

1

109 Срп ски на род ни лист
Ве ро ват но је реч о не дељ ни ку „Серб ски на род ни лист“, ко ји је из ла зио 
у Пе шти 1835–1848. го ди не.

2

110 Срп ски на род ни лист
Вид. на зна ку под ред ним бро јем 109.

3

112 Ка рак те ри сти ка сви ју на ро да
Ве ро ват но књи га:

Ка рак те ри сти ка или опи са ни је на ро да по це лој зе мљи жи ве ћег... Авра-
мом Бран ко ви ћем са ку пље на, Бу дим 1827.

1

116 Лад но вод на ле ка ри ја 1
117 При ја тељ срп. мла де жи

Под овим на сло вом иза шла су три то ма:
• При ја тељ серб ске мла де жи. Књ. 1. Пре во ди и ори ги нал на со чи не ни ја 

Ти ми те ја Илић, Но ви Сад 1840; Књ. 2. Се ге дин 1844; Књ. 3. Се ге дин 1845.
Пре ма на зна ци у Ин вен та ру ма на стир ска би бли о те ка је има ла са мо је дан од 
ових то мо ва, а не мо же се од ре ди ти ко ји.

1
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118 Но ви Плу тарх
Вид. на зна ку под ред ним бр. 45.

1

119 Ка то лич ки про по вед ник 33
120 Хри шћан ски ве сник

„Хри шћан ски ве сник. Ме сеч ни ду хов ни ча со пис за хри шћан ску по у ку 
и цр кве ну књи жев ност“ из ла зио је у Бе о гра ду 1879–1895, 1901–1905. и 
1914.

52

121 Рад ња Бла го ве штен ског са бо ра
Рад ња Бла го ве штен ског са бо ра на ро да срб ског у Срем ским Кар лов-
ци ма 1861, Но ви Сад 1861.

1

122 На ик [!Наук] Ка то лич ке вје ре 1
124 Ча со ви књи жев не за ба ве 4
128 Ру ска ја би бли о те ка 1
131 Пра во слав но је ис по вје да ни је

Пра во слав но је ис по вје да ни је вје ри Со бор ни ја и апо стол ски ја цер кве 
во сточ ни ја. [Написао Пе тар Могила], Ве не ци ја 1763.

1

134 Бе се де ду хов не 1
134 Про по ве ди свет ков не 1
141 Про по вед ник од Звеч ка 1
142 Пра во слав но је дог ма ти че ско је бо го сло ви је 4
144 Срп ске на род не по сло ви це

Ве ро ват но је реч о срп ским по сло ви ца ма ко је је са ку пио Вук Сте фа но вић Ка-
ра џић. Књи га је има ла ви ше из да ња:

• На род не срб ске по сло ви це и дру ге раз лич не, као у оби чај узе те ри је чи. 
Из дао их Вук Стеф. Ка ра џић, Це ти ње 1836;

• Срп ске на род не по сло ви це и дру ге раз лич не као у оби чај узе те ри је чи. 
Из дао их Вук. Стеф. Ка ра џић, Беч 1849; сле де ћа из да ња: Бе о град 1900; 
Бе о град 1933.

Су де ћи по упи са ном на сло ву, ис кљу че но је пр во, а мо гу ће сва ко од три на-
ред на из да ња.

1

145 На каз ко ми си ји 1
146 Сла вен ска гра ма ти ка

Ве ро ват но књи га: 
Сла вен ска гра ма ти ка пр ви ред на Срп ском је зи ку из ја сње на Ди ми три-
јем П. Ти ро лом, Беч 1827.

1

147 Срп ска зо ра
„Срп ска зо ра. За бав но-по уч ни лист“ из ла зио је је дан пут ме сеч но у Бе чу 
1876–1881. Лист са истим на сло вом, а са под на сло вом: „Лист за про све-
ту и при вре ду“ из ла зио је два пут ме сеч но у Ду бров ни ку 1907–1912. 

У Ин вен та ру је ве ро ват но реч о беч кој пу бли ка ци ји.

1

148 Не дељ на го во ре ња 2
149 Ра д и име ник Ма ти це срп ске

Пу бли ка ци ја под овим на сло вом из ла зи ла је го ди шње као слу жбе ни 
ор ган Ма ти це срп ске у раз до бљу 1887–1933. 

По што се у Ин вен та ру на во ди 12 при ме ра ка, ни је мо гу ће утвр ди ти ко ја су 
го ди шта у пи та њу.

12
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150 Књи га Ма ти це срп ске Го вор у све ча ној сед ни ци
У ко лек ци ји Књи ге Ма ти це срп ске об ја вље на су че ти ри го во ра на све ча ним 
сед ни ца ма Књи жев ног оде ље ња. По што су оба го во ра Ар ка ди ја Ва ра ђа ни на 
иден ти фи ко ва на под ред ним бро је ви ма 151. и 152, на овом ме сту мо гао би 
би ти је дан од пре о ста ла два:

• У спо мен и сла ву д-ру Сте ва ну Па вло ви ћу, чла ну Књи жев ног оде ље ња. 
Го во рио Ђор ђе Де ра, Но ви Сад 1910. (Књи ге Ма ти це срп ске. Број 35).

• У спо мен и сла ву дру Ни ки Мак си мо ви ћу, чла ну Књи жев ног оде ље ња. 
Го во рио Ми лан Са вић, Но ви Сад 1910. (Књи ге Ма ти це срп ске. Број 41).

Не мо же се по у зда но твр ди ти о ко јем је реч.

1

151 Књи га Ма ти це срп ске Го вор Ар ка ди ја Ва ра ђа ни на
У ко лек ци ји Књи ге Ма ти це срп ске об ја вље на су два го во ра Ар ка ди ја Ва ра-
ђа ни на, одр жа на на све ча ним сед ни ца ма Књи жев ног оде ље ња. По што је под 
бр. 152. је дан од го во ра иден ти фи ко ван, ов де је ве ро ват но у пи та њу књи га: 

У спо мен и сла ву Ми ти Јо си ћу, чла ну Књи жев ног оде ље ња. Го во рио 
Ар ка ди је Ва ра ђа нин, Но ви Сад 1910. (Књи ге Ма ти це срп ске. Број 39).

1

152 Књи га Ма ти це срп ске Го вор у спо мен Ми ти Не шко ви ћу
У спо мен и сла ву Ми ти Не шко ви ћу, чла ну Књи жев ног оде ље ња. Го во-
рио Ар ка ди је Ва ра ђа нин, Но ви Сад 1910. (Књи ге Ма ти це срп ске. Број 38).

1

153 Књи га Ма ти це срп ске Жи вот Јо ва на Су бо ти ћа
Ау то би о гра фи ја Јо ва на Су бо ти ћа об ја вље на је у пет то мо ва:

• Жи вот д-ра Јо ва на Су бо ти ћа (ав то би о гра фи ја). Пр ви део. Иди ла, Но ви 
Сад 1901. (Књи ге Ма ти це срп ске. Бр. 1); Дру ги део. Про ле ће, Но ви Сад. 
1902. (Књи ге Ма ти це срп ске. Бр. 5); Тре ћи део. Ле то, Но ви Сад 1905. 
(Књи ге Ма ти це срп ске. Бр. 13); Књи га IV. Ле то, епо ха тре ћа и че твр та, 
Но ви Сад 1909. (Књи ге Ма ти це срп ске. Бр. 31); Књи га V. Ле то, епо ха 
че твр та, Но ви Сад 1910. (Књи ге Ма ти це срп ске. Бр. 33 и 34).

По што ни на јед ном од че ти ри ин вен тар ска бро ја (153, 156, 161, 169) не ма 
кон крет не на зна ке, не мо же се утвр ди ти о ко јим је то мо ви ма реч.

1

154 Књи га Ма ти це срп ске Исто ри ја Ср ба у Угар ској 1
155 Књи га Ма ти це срп ске Аграр ни по кре ти у Ри му

Аграр ни по кре ти у Ста ром Ри му с осо би тим об зи ром на да на шње 
на ше по љо при вред не при ли ке. На пи сао Др Ђор ђе Де ра, Но ви Сад 1901. 
(Књи ге Ма ти це срп ске. Бр. 2).

1

156 Књи га Ма ти це срп ске Жи вот др Јо ва на Су бо ти ћа
Ви д. на зна ку под ред ним бр. 153.

1

157 Књи га Ма ти це срп ске од Ко р не ли ја Та цит
Ве ро ват но књи га: 

Кор не ли је Та цит, рим ски ве ли кан фи ло зоф-исто рик и ње го ви по гле ди на 
свет. За по у ку на вла сти то у обла сти прак тич не по ли ти ке. На пи сао 
Ђор ђе Де ра, Но ви Сад 1911. (Књи ге Ма ти це срп ске. Бр. 43).

1

158 Књи га Ма ти це срп ске На ша на род на про све та
На ша на род на про све та, за да ће јој и по тре бе. На пи сао и 1910. год. 
са зва том Срп. На род но-Цр кве ном Са бо ру при ка зу је Љу бо мир Ло тић, 
Но ви Сад 1910. (Књи ге Ма ти це срп ске. Бр. 42).

1

159 Књи га Ма ти це срп ске Збор ник исто риј ских до ку ме на та
Ве ро ват но књи га:

• При ло зи за исто ри ју Ср ба у Угар ској у XVI, XVII и XVI II ве ку од Јо ва на 
Ра до ни ћа. Књи га пр ва, Збор ник исто риј ских до ку ме на та II; Но ви Сад 
1908, 1909. (Књи ге Ма ти це срп ске. Бр. 25 и 26). Ово је у ства ри је дан рад, 
из тех нич ких по бу да по де љен у два то ма, та ко да том штам пан 1908. има 
стра ни це 1–144, а том штам пан 1909. стра ни це LXXXVI II + 145–382.

Иа ко је у Ин вен та ру на слов не до след но скра ћен, с об зи ром на то да је на зна-
чен и под бро јем 162, ве ро ват но су у пи та њу оба то ма.

1
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160 Књи га Ма ти це срп ске Жи вот и рад др Јо ва на Ха џи ћа Све ти ћа
Жи вот и рад дра Јо ва на Ха џи ћа Све ти ћа. У спо мен про сла ве сто го ди-
шњи це од ро ђе ња ње го ва, Но ви Сад 1899.

Књи гу је сте из да ла Ма ти ца срп ска, али не у ко лек ци ји „Књи ге Ма ти це срп-
ске“, ка ко је у Ин вен та ру по гре шно на ве де но. 

1

161 Књи га Ма ти це срп ске Жи вот др Јо ва на Су бо ти ћа
Вид. на зна ку под ред ним бр. 153.

1

162 Књи га Ма ти це срп ске Збор ник исто риј ских до ку ме на та II
Вид. на зна ку под ред ним бр. 159.

1

163 Књи га Ма ти це срп ске Оте ло Цр нац Mлетачки
Оте ло. Цр нац мле тач ки од Ви ље ма Шек спи ра. Пре вео с ен гле ског Др 
Све ти слав Сте фа но вић, Но ви Сад 1908. (Књи ге Ма ти це срп ске. Бр. 24).

1

164 Књи га Ма ти це срп ске Срп ски на род ни вез
Срп ски на род ни вез и тек стил на ор на мен ти ка. Ори ги нал на мо но гра-
фи ја на осно ву исто риј ских до ку ме на та. На пи са ла Је ли ца Бе ло вић-Бер -
над зи ков ска. Са 14 ори ги нал них сли ка, Но ви Сад 1907. (Књи ге Ма ти це 
срп ске. Бр. 21).

1

165 Књи га Ма ти це срп ске Ви зан ти ја и Ср би
Под овим на сло вом иза шла су две књи ге:

• Ви зан ти ја и Ср би. Књи га пр ва. Бал кан ско по лу о стр во до VII ве ка. На-
пи сао Ст. Ста но је вић, Но ви Сад 1903. (Књи ге Ма ти це срп ске. Бр. 7 и 8); 
Књи га дру га. Ко ло ни за ци ја Сло ве на на Бал кан ском по лу о стр ву. На пи-
сао Ст. Ста но је вић, Но ви Сад 1906. (Књи ге Ма ти це срп ске. Бр. 14 и 15).

По што је де ло за пи са но и под бро јем 168, ве ро ват но је ма на стир ска би бли о-
те ка по се до ва ла обе књи ге. 

1

166 Књи га Ма ти це срп ске За пад на Евро па и бал кан ски на ро ди
За пад на Евро па и бал кан ски на ро ди пре ма Тур ци ма у пр вој по ло ви ни ХV 
ве ка. На пи сао Јо ван Ра до нић, Но ви Сад 1905. (Књи ге Ма ти це срп ске. 
Бр. 11 и 12).

1

167 Књи га Ма ти це срп ске Ко со во. Опис зе мље и на ро да
Књи га је има ла две све ске:

• Ко со во. Опис зе мље и на ро да. Из да ње са сли ка ма. На пи сао Бра ни слав 
Ђ. Ну шић. I све ска, Но ви Сад 1902. (Књи ге Ма ти це срп ске. Бр. 6); II 
све ска, Но ви Сад 1903. (Књи ге Ма ти це срп ске. Све ска 9).

По што је у Ин вен та ру за пи сан са мо 1 ко мад, не мо же се уста но ви ти о ко јој 
је све сци реч.

1

168 Књи га Ма ти це срп ске Ви зан ти ја и Ср би
Вид. на зна ку под ред ним бр. 165.

1

169 Књи га Ма ти це срп ске Жи вот Јо ва на Су бо ти ћа
Вид. на зна ку под ред ним бр. 153.

1

170 Књи га Ма ти це срп ске Успо ме не из на шег цркв. на род. жи во та
Успо ме не из на шег цр кве но-на род ног жи во та од дра Те о до ра Ман ди ћа. 
III. Од 1867–1876. I део, Но ви Сад 1902. (Књи ге Ма ти це срп ске. Бр. 4).

1

171 Књи га Ма ти це срп ске При по вет ке Јо си па Ју ри чи ћа
При по ви јет ке Јо си па Јур чи ћа. Са сло ве нач ког пре вео Си ме он Кон чар, 
Но ви Сад 1911. (Књи ге за на род. Све ска 139). 

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја.

1

172 Књи га Ма ти це срп ске Уму и ср цу од Па вла Ар ши нов
Књи га је има ла два то ма:

• Уму и ср цу. По у ке за на род но про све ћи ва ње. На пи сао Па вле Ар ши нов. 
I, Но ви Сад 1906. (Књи ге за на род. Све ска 119); II, Но ви Сад 1907. (Књи ге 
за на род. Све ска 122).

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја; сем то га, за пи сан је све га 1 
ко мад, па се не мо же уста но ви ти о ко јем је то му реч.

1
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173 Књи га Ма ти це срп ске По ли ку шка. При по вет ка од Ни ко ла је ви ћа
По ли ку шка. При по вет ка Ла ва Н. Тол сто ја. Пре вео с ру ско га Ник. Ни ко-
ла је вић, Но ви Сад 1910. (Књи ге за на род. Све ска 136).

У Ин вен та ру су по гре шно на зна че ни и ау тор и ко лек ци ја.

1

174 Књи га Ма ти це срп ске По сље ди це до ма ћег вас пи та ња I део
По сле ди це до ма ћег вас пи та ња. У два де ла. На пи са ла Да рин ка Бу ља 
рођ. Ко си ће ва. Пр ви део, Но ви Сад 1909. (Књи ге за на род. Све ска 131). 

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја.

1

175 Књи га Ма ти це срп ске По сље ди це до ма ћег вас пи та ња II део
По сле ди це до ма ћег вас пи та ња. У два де ла. На пи са ла Да рин ка Бу ља 
рођ. Ко си ће ва. Дру ги део, Но ви Сад 1910. (Књи ге за на род. Све ска 133).

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја.

1

176 Књи га Ма ти це срп ске Од га ји ва ње ку де ље
Од га ји ва ње ку де ље. По до ма ћим и стра ним из во ри ма. При ре дио Жар ко 
Алек сић, Но ви Сад 1908. (Књи ге за на род. Све ска 124). 

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја.

1

177 Књи га Ма ти це срп ске Ве ли ки жу пан Вла ди слав и бра ћа му
У раз до бљу 1903–1909. Ма ти ца срп ска је из да ла се дам то мо ва ау то ра Сте ва-
на Срем ца под за јед нич ким над на сло вом Из књи га ста ро став них; нај бли жи 
пот пу ни на слов био би: 

• Из књи га ста ро став них. IV. Ве ли ки жу пан Вла сти мир-Мун ти мир и 
бра ћа му – Ве ли ки жу пан Пе тар – Ве ли ки жу пан За ха ри ја – Ве ли ки 
жу пан Ча слав, Но ви Сад 1907. (Књи ге за на род. Све ска 121). 

У Ин вен та ру је по гре шно на ве де на ко лек ци ја, а по свој при ли ци и на слов, 
па је ово са мо оквир на прет по став ка.

1

178 Књи га Ма ти це срп ске Два бра та. При по вет ка Се ља ка
Два бра та. При по вет ка се ља ка С. Т. Се мјо но ва. Пре вео с ру ског Ник. 
Ни ко ла је вић, Но ви Сад 1906. (Књи ге за на род. Све ска 117). 

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја.

1

179 Књи га Ма ти це срп ске Раз го во ри у до ко ли ци
Књи га је из да та у две све ске:

• Раз го во ри у до ко ли ци. [I]. Са ста вио Ђо ка Ми хај ло вић, Но ви Сад 1905. 
(Књи ге за на род. Све ска 114); II, Но ви Сад 1906. (Књи ге за на род. Све ска 
116).

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја; сем то га, за пи сан је све га 1 
ко мад, па се не мо же уста но ви ти о ко јој је све сци реч.

1

180 Књи га Ма ти це срп ске Грч ки му драц
Грч ки му драц Ди о ген. На пи сао П. И. Бир ју ков. Пре вео с ру ског Ник. 
Ни ко ла је вић, Но ви Сад 1905. (Књи ге за на род. Све ска 113). 

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја.

1

181 Књи га Ма ти це срп ске Ве ли ки жу пан Ча слав
Из књи га ста ро став них. I. Ве ли ки жу пан Ча слав. Од Сте ва на Срем ца, 
Но ви Сад 1903. (Књи ге за на род. Све ска 104 и 105). 

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја.

1

182 Књи га Ма ти це срп ске Ви но гра дар ство
Књи га је из да та у две све ске:

• Ви но гра дар ство. За на род на пи сао Јо ван Жив ко вић. I део. По ди за ње и 
не га ви но гра да, Но ви Сад 1902. (Књи ге за на род. Све ска 99); II део. 
Од брана ви но гра да од не при ја те ља, Но ви Сад 1903. (Књи ге за на род. 
Све ска 103).

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја; сем то га, за пи сан је све га 1 
ко мад, па се не мо же уста но ви ти о ко јој је све сци реч.

1
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183 Књи га Ма ти це срп ске За на ти и наш на род
Књи га је из да та у две све ске:

• За на ти, за на тли је и наш на род. На пи сао Љу бо мир Ло тић. I све ска, 
Но ви Сад 1901. (Књи ге за на род. Све ска 95); II све ска, Но ви Сад 1902. 
(Књи ге за на род. Све ска 98).

У Ин вен та ру је по гре шно озна че на ко лек ци ја; сем то га, за пи сан је све га 1 
ко мад, па се не мо же уста но ви ти о ко јој је све сци реч.

1

184 Књи га Ма ти це срп ске Ма ли пче лар
Књи гу под овим на сло вом из да ла је Ма ти ца срп ска два пут:

• Ма ли пче лар. Крат ко упут ство за пче ла ре. На пи сао Иван Ма ши ре вић, 
Но ви Сад 1901. (Књи ге за на род. Све ска 93); сле де ће из да ње: Но ви Сад 
1922. (Књи ге за на род. Све ска 154).

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја, а не мо же се утвр ди ти ни о 
ко јем је из да њу реч.

1

185 Књи га Ма ти це срп ске Де те у пр вој го ди ни
Де те у пр вој го ди ни жи во та. За на род на пи сао Д-р М. Јо ва но вић-Ба тут, 
Но ви Сад 1900. (Књи ге за на род. Све ска 92). 

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја.

1

186 Књи га Ма ти це срп ске По ро ди ла. За на род.
По ро ди ља. За на род на пи сао Д-р М. Јо ва но вић-Ба тут, Но ви Сад 1899. 
(Књи ге за на род. Све ска 89). 

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја.

1

187 Књи га Ма ти це срп ске О сре ћи. Ка ко се до ње до ла зи
Књи га је из да та у две све ске:

• О сре ћи. Шта је сре ћа и ка ко се до ње до ла зи? За на род на пи сао Југ 
Ста ни кић. I део, Но ви Сад 1898. (Књи ге за на род. Све ска 83); II део, Но ви 
Сад 1898. (Књи ге за на род. Све ска 84).

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја. По што су за пи са на два при-
мер ка, ве ро ват но је би бли о те ка има ла обе све ске.

2

189 Књи га Ма ти це срп ске О ко ри сти и чу ва њу шу ма
О ко ри сти и чу ва њу шу ма. По ра зним из во ри ма за на род из ра дио Јо ван 
И. Си мо но вић, Но ви Сад 1898. (Књи ге за на род. Све ска 82). 

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја.

1

190 Књи га Ма ти це срп ске Јек ти ка и скро фу ло за
Књи га је има ла два то ма:

• Јек ти ка – су чи ја ту бер ку ло за и скро фу ло за. Опис бо ле сти са на пут ком 
ка ко да се бра ни мо. За на род на пи сао Др Ра ди вој Си мо но вић. I, Но ви 
Сад 1898. (Књи ге за на род. Све ска 78); II, Но ви Сад 1898. (Књи ге за на-
род. Све ска 79).

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја; сем то га, за пи сан је све га 1 
ко мад, па се не мо же уста но ви ти о ко јој је све сци реч.

1

191 Књи га Ма ти це срп ске Оце ви и де ца
Књи га је има ла два то ма:

• Оце ви и де ца. При по вет ка за на род. На пи сао Сте ван Ма му зић. I, Но ви 
Сад 1898. (Књи ге за на род. Све ска 76); II, Но ви Сад 1898. (Књи ге за на род. 
Све ска 77).

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја; сем то га, за пи сан је све га 1 
ко мад, па се не мо же уста но ви ти о ко јој је све сци реч.

1

192 Књи га Ма ти це срп ске На ше оде ло. За на род
На ше оде ло. За на род на пи сао проф. Сте ван Ми ло ва нов, Но ви Сад 
1895. (Књи ге за на род. Све ска 56). 

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја.

1



193 Књи га Ма ти це срп ске То пло та је из вор жи во ту
Књи га је има ла два то ма:

То пло та је из вор жи во ту на зе мљи. Из ра дио Ан дри ја М. Ма тић, I, 
Но ви Сад 1895. (Књи ге за на род. Све ска 52); II, Но ви Сад 1895. (Књи ге за 
на род. Све ска 53). 

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја. По што је исти на слов упи сан 
и под ред ним бро јем 202, ве ро ват но је би бли о те ка има ла обе све ске.

1

194 Књи га Ма ти це срп ске Ду ван је отров
Књи га је има ла два то ма:

• Ду ван је отров. На пи сао Вла ди мир Ди ми три је вић. I, Но ви Сад 1894. 
(Књи ге за на род. Све ска 48); II, Но ви Сад 1894. (Књи ге за на род. Све ска 49).

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја. Сем то га, за пи сан је све га 1 
ко мад, па се не мо же уста но ви ти о ко јој је све сци реч.

1

195 Књи га Ма ти це срп ске Бо ка и Бо ке љи
Бо ка и Бо ке љи. За на род на пи сао Си мо Ма та вуљ, Но ви Сад 1893. (Књи ге 
за на род. Све ска 38).

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја.

1

196 Књи га Ма ти це срп ске По ди за ње под ло га и ка ле мље ње во ћа ка
По ди за ње под ло га и ка ле мље ње пле ме ни тих во ћа ка. За на род на пи сао 
М. Д. Де ја но вић, Но ви Сад 1892. (Књи ге за на род. Све ска 34). 

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја.

1

197 Књи га Ма ти це срп ске Пи јан ство. За на род
Пи јан ство. За на род на пи сао Др М. Јо ва но вић-Ба тут, Но ви Сад 1888. 
(Књи ге за на род. Све ска 18). 

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја.

1

198 Књи га Ма ти це срп ске Не де ља и пра зни ци
Не де ља и пра зни ци. За на род на пи сао Др Ми лан Јо ва но вић-Ба тут, Но ви 
Сад 1887. (Књи ге за на род. Све ска 14). 

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја.

1

199 Књи га Ма ти це срп ске Бра нич од за ра за
Бра нич од за ра за. За на род на пи сао Др М. Јо ва но вић-Ба тут, Но ви Сад 
1886. (Књи ге за на род. Све ска 7). 

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја.

1

200 Књи га Ма ти це срп ске По мо зи се сам, по моћ ће ти и Бог
„По мо зи се сам, по моћ’ ће ти и Бог“. За на род на пи сао проф. др Ђор ђе 
Де ра, Но ви Сад 1886. (Књи ге за на род. Све ска 5). 

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја.

1

201 Књи га Ма ти це срп ске Не ма здра вља без чи ста ва зду ха
Не ма здра вља без чи ста ва зду ха. За на род на пи сао проф. Сте ва Ми ло-
ва нов, Но ви Сад 1886. (Књи га за на род. Све ска 4). 

У Ин вен та ру је по гре шно на зна че на ко лек ци ја.

1

202 Књи га Ма ти це срп ске То пло та је из вор жи во ту на зе мљи
Вид. на зна ку под ред ним бр. 193.

1

203 Књи га Ма ти це срп ске По бо жни. Рас пра ва. Бу дим пе шта
Др. Вла ди мир Ди ми три је вић. „По бо жни“. Рас пра ва, Бу дим пе шта 1903. 

У Ин вен та ру је по гре шно на зна чен из да вач, та ко ђе и ко лек ци ја. У ства ри, 
књи га је иза шла као ау то ро во из да ње.

1

204 Књи га Ма ти це срп ске Жи ван оста вио На за рен ство
Ка ко је наш де да-Жи ван оста вио на за рен ство. Са оп штио Вла ди мир 
Ди ми три је вић, Бе о град 1898. 

У Ин вен та ру је по гре шно на зна чен из да вач, та ко ђе и ко лек ци ја. У ства ри, 
текст књи ге је пре штам пан из „Ве сни ка Срп ске цр кве“.

1
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205 Па три јарх срп ски Ге ор ги је Бран ко вић 
Ве ро ват но књи га:

Ње го ва Све тост па три јарх срп ски Ге ор ги је Бран ко вић и срп ска про-
све та, Срем ски Кар лов ци 1900.

1

206 Пе де сет го ди на све штен ства Ге ор ги ја Бран ко ви ћа 1
207 Спо ме ни ца умр ло ме ар хи ман дри ту Ила ри о ну Ру вар цу

Спо ме ни ца умр ло ме ар хи ман дри ту гр ге те шком Ила ри о ну Ру вар цу од 
Брат ства Ма на сти ра Гр ге те га. При ре дио Ди ми три је Ру ва рац, Кар-
лов ци 1905.

1

208 Спо ме ни ца о пе де се то го ди шњи ци па три јар ха Ге ор ги ја Бран ко ви ћа
1855–1905. Спо ме ни ца о пе де се то го ди шњи ци све ште нич ке слу жбе 
Ње го ве Све то сти Ге ор ги ја Бран ко ви ћа ар хи е пи ско па Кар ло вач ког, 
ми тро по ли та и па три јар ха срп ског, Срем ски Кар лов ци 1906.

1

209 Ста тут Мо на шког удру же ња
Пра ви ла Мо на шког удру же ња Срп ске пра во слав не цр кве у Кра ље ви ни 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Бе о град 1922.

1

210 Рад и име ник Мо на шког удру же ња
Рад и име ник Мо на шко га удру же ња у Ми тро по ли ји ка р ло вач кој за год. 
1912... Са ста вио ар хим. Ила ри он Ру ва рац, Срем ски Кар лов ци 1912.

1

211 Из о бра же ни је че ло вје че ска го жи ти ја
Ке ви та Ти веј ска го Ико на или Из о бра же ни је че ло вје че ска го жи ти ја и 
Епик ти та Стој че ска го Руч ни ца или Нра во у чи тел на кни жи ца. Пре ве-
де не... Ди ми три јем Ни ко ла је ви чем Дар вар, Бу дим 1799.

1

212 Рад Епар хиј ске упра ве те ми швар ске од 1872. до 1905.
Раз до бље је об у хва ће но у две књи ге:

• Рад Епар хиј ске упра ве те ми швар ске од 1872–1905. Пр ва књи га, Срем-
ски Ка р лов ци 1906; Дру га књи га, Ве ли ка Ки кин да 1906.

По што је у Ин вен та ру упи сан са мо је дан при ме рак, не мо же се утвр ди ти о 
ко јој је књи зи реч.

1

213 Бо го слов ски гла сник
„Бо го слов ски гла сник. Ча со пис за пра во слав ну на у ку и цр кве ни жи вот“ 
из ла зио је ме сеч но у Срем ским Кар лов ци ма 1902–1914. 

Пре ма упи су у Ин вен та ру не мо же се утвр ди ти шта је би бли о те ка по се до ва ла.

1

214 Кар ло вач ко вла ди чан ство. I књи га 1
214 Кар ло вач ко вла ди чан ство. II књи га

Рад има три књи ге:
• Ка р ло вач ко вла ди чан ство. При лог к исто ри ји Срп ске пра во слав не цр-

кве. На пи сао Ма ној ло Гр бић... Пр ва књи га..., Кар ло вац 1891; Дру га 
књи га..., Кар ло вац 1891; Тре ћа књи га..., Кар ло вац 1893.

Ма на стир ска би бли о те ка има ла је, да кле, са мо пр ве две, а обе су за пи са не, 
исти на као за себ не по зи ци је, под истим ред ним бро јем.

1

215 Бе се ди от но ше ни цер кви хри сти ја ним 1
216 Аб де ри ти или Де мо крит 1
217 Ка ти хи зис од Па вла Ха жић

Бер нхард Хри сто фор Фа уст, Ка ти хи сис здра ви ја. На по тре бу школ ску 
и до ма шнее на ста вле ни је... Пре ве ден Па влом Ха жи чем, Бу дим 1802.

1

218 Сло во по хвал но је Ген ри ху Фран ци ску 1
219 Воз са е ди не ни је уни ја та

Воз са је ди не ни је унијатnа с Пра во слав ном цр квом у Ру ској им пе ри ји. 
Пре ве де но с ру ско га. [Превео Ди ми три је П. Тирол], Мо сква 1841.

1
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190

220 Пра ви ло ка ко се пи шу пи сма
Ве ро ват но јед на од књи га:

• Серб скиј се кре тар или Ру ко вод ство ка ко со чи ња ти раз лич њеј ша пи-
сма... со чи нен от Ата на си ја Стој ко ви ча, Бу дим 1802.

• Срб скиј се кре тар или Ру ко во ди тељ у са чи ње њу ра зно струч ни пи сма. 
Пре ра ђе но де ло Стој ко ви ће во, Бе о град 1862.

1

221 Ари стид и На та ли ја
Ари стид и На та ли ја. От Ата на си ја Стој ко ви ћа. Ча сти ца I, Бу дим 1801.

1

222 Чјем по дер жи ва јет сја пра во слав ни ја вје ри 1
223 Пе тро лог или Бе се да Те о до ру Фи ли по ви ћу 1
224 Жи ти је свја тих серп ских про све ти те леј Си ме о ну и Са ви

Жи ти је Свја тих серб ских про свје ти те леј Си ме о на и Са ви спи са но је 
До ме ти ја ном... со кра шче но же и очи шче но Ки ри лом Жив ко ви чем, Беч 
1794. Књи га је исте 1794. го ди не има ла у Бе чу два из да ња (или два ти-
ра жа), ко ја су се раз ли ко ва ла по бро ју стра ни ца. 

Не мо же се утвр ди ти о ко јем је из да њу/ти ра жу реч.

1

225 Сло во пред из бра ни је Ар хи е пи ско па и Ми тро по ли та
Сло во в пред из бра ни је ар хи е пи ско па и ми тро по ли та Авра мом Пе тро-
вич... со чи не но, Беч 1791.

1

226 Сло во над гроб но је Сте фа ну Стра ти ми ро ви ћу
Сло во над гроб но је при тор же стве ном по гре бе ни ји... ми тро по ли та го-
спо ди на Сте фа на Стра ти ми ро вич, Јев ге ни јем Јо а но вич го во ре но је, 
Бу дим 1837.

1

227 Сло во над гроб но је дје[ј]ствителним чле ном 1
228 Жи вот Пе тра Ве ли ко га 1
229 Срп ски на род ни лист

Вид. на зна ку под ред ним бро јем 109.
1

230 Пе штан ско-Бу дим ски ско ро те ча
Лист „Пе штан ско-бу дим ски ско ро те ча“ из ла зио је у Пе шти од 1842. до 
1844. го ди не.

Пре ма упи су не про из  ла зи шта би бли о те ка по се ду је.

1

231 Еван ге ли је и апо стол 1
232 Ар хи је реј ски чи нов ник 1
233 Бе се де под го ром од Ве ли ми ро ви ћа

Ве ро ват но јед на од књи га:
• Др Н. Ве ли ми ро вић. Бе се да под Го ром, Бе о град 1912. 
• Но ве бе се де под го ром. Од Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, Бе о град 1922. 

1

234 Оп ћа цр кве на исто ри ја од др Мој се ја Стој ко ва
Оп ћа цр кве на исто ри ја са цр кве но ста ти стич ким до дат ком. На пи сао 
Јев се ви је По по вић. С не мач ког пре вео ђа кон др Мој си је Стој ков. Књи га I 
и Књи га II, Срем ски Кар лов ци 1912. 

Пре ма упи су 2 при мер ка, из ве сно је би бли о те ка има ла обе књи ге.

2
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BI BLI O TE CA MĂNĂSTIRII SFÂNTUL GHE ORG HE DE PE BÂRZAVA
1. Cărţile în lim bi le sla vo ne

Ste van Bu gar ski

Re zu mat

Mănăstirea Sfântul Ghe org he de pe Bârzava a reuşit să strângă încă în se co lul al 
XVI II-lea  un însemnat fond de car te, în ca re se găseau, pe lângă ce le de cult, şi cărţi cu 
conţinut te o lo gic, de ge o gra fie, is to rie sau beletristică. Bi bli o te ca s-a îmbogăţit simţitor 
în anul 1800, când epi sco pul Ti mişoa rei Pe tar (Pe tro vić) a lăsat prin te sta ment ar hi man-
dri tu lui mănăstirii Pa vle (Ken ge lac) o jumătate din fon dul său per so nal de car te (ace sta 
având 910 vo lu me). Mănăstirea şi împrejurimile ei au de su fe rit de-a lun gul tim pu lui, 
ast fel că în re pe ta te rânduri s-a lup tat pen tru su pra vieţui re, ce ea ce s-a re flec tat şi asu pra 
bi bli o te cii. Şi în con diţii le ne pri el ni ce de după cel de-al Do i lea Război Mon dial, când 
obştea mănăstirii a rămas fără vieţui to ri, iar întreaga ave re – în afa ra bi se ri cii – i-a fost 
uzurpată, fon dul de car te s-a de te ri o rat datorită păstrării în con diţii şi încăperi necores-
punzătoare, neputându-se păstra in tact. În luc ra re este redată li sta cărţilor întocmită cu 
oca zia ul ti mu lui in ven tar an te be lic cu no scut, din anul 1924. Co pia exactă a in ven ta ru lui 
este însoţită de ex pli caţii , mul te po ziţii  în ori gi nal ne conţinând de ta lii, une o ri ni ci măcar 
in for maţii  ele men ta re pen tru iden ti fi ca re. In ven ta rul din 1924 redă, pe ca pi to le, cărţile 
în lim bi le sla ve, maghiară, germană, latină, neolatină, şi greacă. Datorită vo lu mu lui său, 
in ven ta rul va fi pu bli cat în mai mul te părţi. Pri ma par te conţine cărţile în lim bi le sla ve.

THE LI BRARY OF THE SA INT GE OR GE MO NA STERY ON THE BÂRZAVA
1. Bo oks in Sla vic lan gu a ges 

Ste van Bu gar ski

Sum mary

The Mo na stery of Sa int Ge or ge on the Bârzava ri ver gat he red al ready du ring the 
18th cen tury a li brary con ta i ning not only ser vi ce bo oks, but al so bo oks on the o logy, ge-
o graphy, hi story and li te ra tu re. The li brary sud denly grew lar ge in 1800, when the bis hop 
of Ti mişoa ra Pe tar Pe tro vić be qu e at hed half of his bo oks (he had 910) to the ar chi man dri te 
of St. Ge or ge mo na stery Pa vle (Ken ge lac). La ter, the mo na stery and its sur ro un dings 
suf fe red nu me ro us tri bu la ti ons, fig hting in se ve ral oc ca si ons for sur vi val it self. This had 
im mi nently in flu en ced the con di tion of the li brary as well. In the dif fi cult con di ti ons af ter 
the Se cond World War, the mo na stery re ma i ned wit ho ut bret hren, and its be lon gings – 
ex cept the church it self – we re con fi sca ted thro ugh usur pa tion, the bo ok fund de gra ded 
it self by be ing kept in un su i ta ble con di ti ons and cham be rs and co uld not be en ti rely sa ved. 
The pa per brings the list of the bo oks that had been re cor ded in the last known in ter-wa r 
in ven tory in 1924. The exact copy of the in ven tory has been com ple ted with ex pla na ti ons, 
as nu me ro us en tri es in the ori gi nal copy con tain no de ta ils, so me ti mes not even ba sic 
iden ti fi ca tion da ta. The 1924 in ven tory lists, per chap ters, bo oks in Sla vic, Hun ga rian, 
Ger man, La tin, Neo-La tin and Gre ek lan gu a ges. The in ven tory will be pu blis hed, due to 
its si ze, in parts. The first part co vers the bo oks in Sla vic lan gu a ges.
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С т е  в а н  Б у  г а р  с к и

ПРИ ЛОГ ЗА ВИ ЧАЈ НОЈ БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈИ  
СР БА ИЗ РУ МУ НИ ЈЕ

СА ЖЕ ТАК: По чев од 1990, а зва нич но од 1994. го ди не Са вез Ср ба у Ру му ни-
ји по стао је из да вач књи га ко је при па да ју за ви чај ној књи жев но сти Ср ба у Ру му-
ни ји. Ме ђу тим, на по ре до са из да њи ма Са ве за у за ви чај ни би бли о граф ски до мен 
спа да ју књи ге иних из да ва ча у Ру му ни ји и у ино стран ству. При по ку ша ју да се 
са гле да и та де лат ност уо че но је да она по оби му не са мо да ни је за не мар љи ва, 
не го не за о ста је за из да њи ма Са ве за, те за слу жу је да бу де об ра ђе на. По што је 
би бли о гра фи ја из да ња Са ве за Ср ба у Ру му ни ји при ка за на у на став ци ма у „Те ми-
швар ском збор ни ку“ по чев од бр. 6 (2012), от по чи ње се опис из да вач ке де лат но-
сти из ван Са ве за. Због оби ма гра ђе и ова би бли о гра фи ја би ће об ја вљи ва на у на-
став ци ма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ср би у Ру му ни ји, за ви чај на би бли о гра фи ја Ср ба у Ру му ни ји.

У „Те ми швар ском збор ни ку“ бр. 6 (2012) за по че то је бе ле же ње из да-
вач ког по ду хва та Са ве за Ср ба у Ру му ни ји по чев од 1990. го ди не, с на ме ром 
да се на кон ре тро спек тив ног пре гле да за ве де те ку ћа би бли о гра фи ја; то је у 
ве ли кој ме ри по стиг ну то. 

Из да ва штво Са ве за Ср ба у Ру му ни ји зна ча јан је део за ви чај не би бли о-
гра фи је Ср ба у Ру му ни ји, али ни је је дин; шта ви ше, то ком пи са ња ове би-
бли о гра фи је до шло је до из ра жа ја да је при иним из да ва чи ма об ја вље но бар 
исто то ли ко, ако не и ви ше на сло ва ко ји спа да ју у за ви чај ну књи жев ност Ср ба 
у Ру му ни ји, за ми шље ну као про жи ма ње те ри то ри јал ног, је зич ког и ет нич-
ког или на ци о нал ног на че ла. Зна чај но је, да кле, да бу де по пи са но и што 
спа да у за ви чај ну би бли о гра фи ју Ср ба у Ру му ни ји а об ја вље но је из ван из-
да ва штва њи хо ве са да ње ор га ни за ци је под на зи вом Са ве за. Иде ал но би би ло 
да та ква би бли о гра фи ја по не се од ли ку оп ште, али за то, тре нут но, не ма 
усло ва. Све ден је, си лом при ли ка, обим на мо но граф ске пу бли ка ци је (књи-
ге) и на до ме не бе ле три сти ке и ху ма ни стич ких на у ка (фи ло ло ги је, исто ри је, 
ге о гра фи је, фи ло зо фи је, ре ли ги је и слич но). Због мно го број них раз ло га ни су 
уне ти ни по себ ни оти сци, иа ко они спа да ју у ка те го ри ју мо но граф ских пу-
бли ка ци ја ка ко је де фи ни са на у ре тро спек тив ном по пи су Срп ска би бли о-
гра фи ја. Књи ге. 1868–1944 (том 1–20, Бе о град, На род на би бли о те ка Ср би је, 
1989–2008). То уоп ште не зна чи да до мен при ло га у пе ри о ди ци, до мен ре ал них 
на у ка (ма те ма ти ку, фи зи ку, хе ми ју, тех ни ку и слич но) или ине нео б у хва ће не 
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обла сти (уџ бе ни ке, го ди шња ке и слич но) сма трам ма ње зна чај ни ма, мо жда 
чак обр ну то, али све то има сво јих осо бе но сти, за слу жу је да бу де за себ но 
об ра ђе но и га јим на ду да ће та ква об ра да и усле ди ти. Ова ко су же ни и огра-
ни че ни по пис при го дан је за упо ред ни пре глед са из да ва штвом Са ве за Ср ба 
у Ру му ни ји.

На че ла за из ра ду ове до пун ске би бли о гра фи је слич на су као и на че ла 
по ко ји ма је об ја вљи ва на би бли о гра фи ја из да ва штва Са ве за Ср ба у Ру му-
ни ји, с тим што се про жи мају за ви чај ни и ре ги о нал ни пре гле ди, од но сно овај 
при лог за ви чај ној би бли о гра фи ји об у хва та до мене бе ле три сти ке и ху ма ни-
стич ких на у ка, а у том до ме ну:

• све што су об ја ви ли Ср би ро ђе ни у Ру му ни ји (од но сно на те ри то ри ји 
са да ње Ру му ни је) као ау то ри, ко а у то ри или пре во ди о ци, би ло где и би ло 
на ком је зи ку, али не у из да ва штву Са ве за Ср ба у Ру му ни ји;

• све што је у Ру му ни ји об ја вље но на срп ском је зи ку из ван из да ва штва 
Са ве за Ср ба у Ру му ни ји, не за ви сно из чи јег је пе ра;

• све што је у Ру му ни ји об ја вље но из ван из да ва штва Са ве за Ср ба у Ру-
му ни ји као пре вод са срп ског је зи ка, не за ви сно ко је пре во ди лац и на 
ко ји је зик је пре ве де но. 
Иа ко се не мо же на зва ти оп штом, ова би бли о гра фи ја ни је се лек тив на, 

ни ти до но си оце не, не го тек бе ле жи што је ура ђе но, да би се мо гла сте ћи 
објек тив на пред ста ва. 

Сра чу на та на ис ти ца ње раз гра на тих за ви чај них по ду хва та Ср ба и по сле 
осни ва ња ор га ни за ци је под на зи вом Са ве за, би бли о гра фи ја је хро но ло шка, 
ре тро спек тив на, оме ђе на го ди ном 1990. као до њом гра ни цом. По на чи ну 
из ра де она је са мо стал на и при мар на, од но сно ра ђе на с књи гом у ру ци; не-
ко ли ко на сло ва за ко је знам да по сто је али их ни сам мо гао до ба ви ти озна чио 
сам асте рик сом и ис пи сао кур зи вом.

У окви ру сва ке ка лен дар ске го ди не ре до след пу бли ка ци ја је азбуч ни, 
по пре зи ме ни ма ау то ра. 

У слу ча ју по је ди нач но га по зна тог ау то ра он се узи ма у од ред ни цу. 
Ако има ви ше ау то ра, а би ло их је мо гу ће утвр ди ти, у од ред ни цу се 

узи ма пр ви ау тор, ако их не ма ви ше од три. Но ако бу де и ау то ра иних на цио-
нал но сти, у од ред ни цу се узи ма ау тор Ср бин, од но сно пр ви ау тор Ср бин, а 
оста ли се услов но за овај по пис сма тра ју пра те ћим ау то ри ма. Ако има ви ше 
од три ау то ра, од ред ни ца је на слов. 

Ако ау то ре – јед но га или ви ше њих – ни је би ло мо гу ће утвр ди ти, у од-
ред ни цу се узи ма на слов.

Ан то ло ги је, збир ке и слич не пу бли ка ци је та ко ђе се во де на на слов, не-
за ви сно ка ко је на на слов ној стра ни ци озна чен са ста вљач или при ре ђи вач.

У свим слу ча је ви ма ка да се при бег не на сло ву за од ред ни цу, узи ма се 
на слов до три ре чи или по чет ни део на сло ва до три ре чи, ако је књи га на 
срп ском је зи ку; ако књи га ни је на срп ском је зи ку, као од ред ни ца се узи ма 
из раз Ано ним. 

За књи ге ко је са др же опис ЦИП узи ма ју се као ва же ћи по да ци из опи-
са; ако се на иним ме сти ма у књи зи ја ве раз ли чи ти по да ци, они се уно се у 
угла стим за гра да ма []. 
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Због раз у ђе но сти из да вач ке де лат но сти по сле го ди не 1990, због не ди-
сци пли но ва но сти но вих из да ва ча у Ру му ни ји и из ван ње, због не по сто ја ња 
је дин стве не би бли о теч ке за ви чај не збир ке и због мо јих огра ни че них мо гућ-
но сти за пу то ва њем и ку по ва њем, те шко је прет по ста ви ти да и ова кав пре-
глед ни је у по не че му крњ и да му се не ма шта при го во ри ти, тим ви ше што 
му је на ме ра да у до глед но вре ме пре ра сте у те ку ћу би бли о гра фи ју. 

Па и крај свих су жа ва ња, са жи ма ња и огра ни ча ва ња, гра ђа се по ка за-
ла та ко обим ном да је на мет ну ла по тре бу об ја вљи ва ња у на став ци ма. Пр ви 
на ста вак об у хва та по чет но раз до бље од де сет го ди на.

1. 1990–1999.

[б. г.]

Ђи лас, Ми ло ван
Întîlniri cu Sta lin / Mi lo van Dji las : tra du ce re şi post faţă de Do rin Gămu-

lescu. – Cra i o va : Edi tu ra Eu ro pa, [б. г.]. – 148 стр. ; 20,5 цм.
Post faţă. Întîlnire cu Mi lo van Dji las: стр. 145–[149].
ISBN 973-9013-04-X (бро ши ра но).

Но ви за вет
Но ви за вет / пре вео др Еми ли јан М. Чар нић. – Бе о град : Из да ње Би-

блиј ског дру штва.
Пре во ди лац је усту пио ау тор ска пра ва Би блиј ском дру штву и оно сло-

бод но штам па пре вод у сто ти не из да ња ко ја се ви ше и не мо гу пра ти ти; 
на во де се по да ци с пр вог из да ња. – Пред го вор / Пре во ди лац. – Уво ди у но-
во за вет не спи се: стр. 523–546. – Об ја шње ња нај ва жни јих пој мо ва, на зи ва и 
име на: стр. 547–589.

1990.

Бај ски, Ду шан
Љу бав ме ђу сен ка ма : пе сме / Ду шан Бај ски. – Бу ку решт : Кри те ри он, 

1990 (Ti mişoa ra : Întreprinderea Poligrafică „Ba nat”). – 98 стр. ; 19,5 цм.
ISBN 973-26-0160-4 (бро ши ра но).

Бар зин, Вла да
Не по ми ре ни про сто ри сна : пе сме / Вла да Бар зин. – Бу ку решт : Кри те-

ри он, 1990 (Ti mişoa ra : Întreprinderea Poligrafică „Ba nat”). – 108 стр. ; 19,0 цм.
ISBN 973-26-0165-5 (бро ши ра но).

Гво зде но вић, Сла во мир
Ка мен за пла ка ње : пе сме / Сла во мир Гво зде но вић. – Бу ку решт : Кри-

те ри он, 1990 (Ti mişoa ra : Întreprinderea Poligrafică „Ba nat”). – 67 стр. ; 22,0 цм.
ISBN 973-26-0239-2 (бро ши ра но).
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Кр стић, Бо ри слав Ђ.
Бо ло ви ра ђа ња : про за / Бо ри слав Ђ. Кр стић. – Бу ку решт : Кри те ри он, 

1990 (Ti mişoa ra : Întreprinderea Poligrafică „Ba nat“). – 170 стр. ; 20,0 цм.
ISBN 973-26-0207-4 (бро ши ра но).

Ми лин, Ми о драг
Ti mişoa ra : 15–21 de cem brie ’89 / Mi o drag Mi lin ; [превод ре зи меа на ен-

гле ски Con stan tin Che ve reşan] . – Ti mişoa ra : [б. и.], 1990 (Ti mişoa ra : I.P.B). – 
188 стр., 1 ма па : илу стр. ; 20,0 цм.

Ar gu men tum (Ab stract): стр. 178–186.
Бро ши ра но.

Мир ја нић, Дра га
Рас пе ва но де тињ ство : пе сме за де цу / Дра га Мир ја нић ; [Илустрације 

и на слов на стра на Ка лаб Франчиск]. – Бу ку решт : Кри те ри он, 1990 (Ti-
mişoa ra : Întreprinderea Poligrafică „Ba nat“). – 78 стр. : илу стр. ; 21,0 цм.

ISBN 973-2-0215-5 (у твр дом по ве зу).
Рај кић, Љу би ца

Ти ши на пред срп ску реч / Љу би ца Рај кић. – Гор њи Ми ла но вац : Деч је 
но ви не, 1990 (Бе о град : НИП „При вред ни пре глед“). – 69 стр. ; 20,0 цм.

Ти раж 1.000.
ISBN 86-367-0393-Х (бро ши ра но).

То до ров, Ми о драг
Сно ви ђе ње : ро ман / Ми о драг То до ров. – Бу ку решт : Кри те ри он, 1990 

(Ti mişoa ra : Întreprinderea Poligrafică „Ba nat“). – 328 стр. ; 20,0 цм.
ISBN 973-26-0246-5 (бро ши ра но).

У пла вом кру гу
У пла вом кру гу зве зда : срп ска по е зи ја у Ру му ни ји : (1945–1990) / Сла-

во мир Гво зде но вић (прир.). – Но ви Сад : Днев ник, 1990 (Бач ки Пе тро вац : 
„Кул ту ра“). – 174 стр. ; 20,0 цм. – (Еди ци ја „Фру шка“ ; 4).

Ти раж 1.000. – Уме сто пред го во ра / С. Гво зде но вић: стр. 5–6.
Бро ши ра но.

Фе ликс, Ми ло рад
Че сти це сун ца на кри ли ма сна : пе сме / Слав ко Ве снић. – Бу ку решт : Кри-

те ри он, 1990 (Ti mişoa ra : Întreprinderea Poligrafică „Ba nat“). – 240 стр. ; 22,5 цм.
По хва ла сун цу и за блу да ма / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 5–14.
ISBN 973-26-0235-Х (у твр дом по ве зу са омо том).

1991.

Бу гар ски, Сте ван
Кад Мо риш по те че кроз пе ро / Сте ван Бу гар ски, Љу бо мир Сте па нов. 

– Бу ку решт : Кри те ри он, 1991 (Ti mişoa ra : Întreprinderea Poligrafică „Ba nat“). 
– 325 стр. : илу стр. ; 20,5 цм.

ISBN 973-26-0205-8 (у твр дом по ве зу).
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Гво зде но вић, Сла во мир
Срп ска мо ли тва у Те ми шва ру / Сла во мир Гво зде но вић. – Но ви Сад : 

Све то ви, 1991 (Бе о град : „Кул ту ра“). – 72 стр. ; 20,0 цм.
Ти раж 600.
ISBN 86-7047-105-1 (бро ши ра но).

Жив ко вић, Мир ко
На ма у ама нет / Мир ко Жив ко вић. – Бу ку решт : Кри те ри он, 1991 (Ti mi-

şoa ra : So ci e ta tea Comercială „He li con“ Ba nat S.A.). – 320 стр. ; 20,5 цм.
Сту ди је о срп ским/ју го сло вен ским књи жев ни ци ма ко ји су жи ве ли и у 

Ру му ни ји. – Пред го вор: стр. 5–6.
973-26-0245-7 (у твр дом по ве зу).

Ја бу ке с вр ха
Ја бу ке с вр ха : срп ска про за у Ру му ни ји / [антологију приредили] Не-

бој ша По по вић, Ми лен ко Ми хаљ чић, Не дељ ко Ра дло вић ; [цртежи Ра ди вој 
Бербаков]. – Бе о град : Књи жев на реч ; Кики нда : Књи жев на за јед ни ца Ки-
кин де ; Те ми швар : Књи жев ни жи вот, 1991 (Су бо ти ца : ДП „Ми нер ва“). – 288 
стр. : илу стр. ; 19 цм. – (Са вре ме на про за ; књ. 4).

Ти раж 1.000. – Пред го вор / Не бој ша По по вић: стр. 5–13. – Ди ја спо ра 
– усуд и на да / Ми лен ко Ми хаљ чић: стр. 259–276. – Био-би бли о граф ски по-
да ци о ау то ри ма: стр. 277–280. – Бе ле шке о са ста вља чи ма: стр. 281–284.

ISBN 86-81441-20-5 (бро ши ра но).
Ма тић, Ми ли сав

Мо на хо во ср це / Је ро мо нах Ми тро фан Ма тић ; са брао и пред го вор на-
пи сао Ра до слав-Бра ца Па вло вић. – Кра гу је вац : Ка ле нић, 1991 (Кра гу је вац : 
ШИП „Ни ко ла Ни ко лић“). – VII, 40 стр. : илу стр. ; 20,0 цм.

Мир ско име ау то ра: Ми ли сав Ма тић. – Ти раж 1000. – Мо на шко ср це 
Ми тро фа на Ма ти ћа: стр. V–VII. – Сло во о мо на ху Ми тро фа ну / Са ва, епи-
скоп шу ма диј ски: стр. 39–40. – Бе ле шка о пи сцу.

Бро ши ра но. 
Мун ћан, Иво

Не до реч је : пе сме / Иво Мун ћан. – Бу ку решт : Кри те ри он, 1991 (Ti mi-
şoa ra : So ci e ta tea Comercială „He li con“ Ba nat S.A.). – 119 стр. ; 22,5 цм.

ISBN 973-26-0270-8 (бро ши ра но).
Ни ко лај, Де сан ка

Şatra de vînt : po e zie / De san ca Ni co lai. – Arad : Edi tu ra Con cor dia, 1991. 
– 106 стр. ; 17,0 цм.

Ti raj 10.000. – Cuvînt înainte / To a der Şteţco: стр. 7–8. Бро ши ра но.
Пе ри нац Стан ков, Љу бин ка

Ниг ди на : пе сме / Љу бин ка Пе ри нац. – Пан че во : За јед ни ца књи жев ни-
ка Пан че ва : Пан че во : Књи жев на омла ди на Пан че ва, 1991 (Бор : „Ба кар“). 
– 54 стр. : илу стр. пор трет ау тор ке ; 20,5 цм.

Ти раж 600. – Бе ле шка о ау то ру: стр. 54.
ISBN 86-81531-10-7 (бро ши ра но).



Ра до вић, Ду шан
Aşează-te să stăm de vorbă / Du šan Ra do vić, Du šan Pe tri čić. – Cra i o va : 

Eu ro pa, 1991 (Cra i o va: Im pri me ria „Ol te nia“). – 40 стр. ; 26,0 цм.
ISBN 973-9013-13-9 (бро ши ра но).

Сте па нов, Љу бо мир
Мла дост жу бо ри, ср цу го во ри... / Љу бо мир Сте па нов. – Бу ку решт : 

Кри те ри он, 1991 (Ti mişoa ra : Întreprinderea Poligrafică „Ba nat“). – 178 стр. : 
илу стр. ; 20,5 цм.

И до ку мент и есеј / Ми о мир То до ров: стр. 5–6. – На по ме не и об ја шње-
ња: стр. 176–178. – Илу стра ци је на 16 не па ги ни ра них ли сто ва.

ISBN 973-26-0256-2 (у твр дом по ве зу).

То мић, Ми ле
Раз ми шља ња јед ног обич ног срп ског ма њин ца / Раст ко Са вић. – Гор њи 

Ми ла но вац : Деч је но ви не, 1991 (Бе о град : Gra fi com p.o.). – 213 стр. ; 20,0 цм.
Ти раж 1.500.
ISBN 86-367-0480-4 (бро ши ра но).

Чар нић, Еми ли јан
Са бор не по сла ни це / про ту ма чио др Еми ли јан Чар нић. – [Београд] : 

Све ти ар хи је реј ски си нод Срп ске пра во слав не цр кве, [1991] ([Београд] : 
Штам па ри ја Срп ске па три јар ши је). – 88 стр. ; 23,0 цм.

Го ди на из да ња по ка зи ва њу ау то ра. – Ти раж 3.000. – По моћ на ли те ра-
ту ра: стр. 83.

Бро ши ра но.

1992.

Адам, Де јан М.
Се ћа ње на де тињ ство у се лу Зла ти ци / Де јан. М. Адам. – Бе о град : Ет но-

граф ски ин сти тут СА НУ, 1992 (Бе о град : Про све та). – 105. стр. : илу стр. ; 
20,5 цм. – (Би бли о те ка Жи во то пис ; књ. 2)

Ти раж 600. – При се ћа ње из мла до сти оп тан та из Ру му ни је Де ја на М. 
Ада ма / Ду шан Др ља ча: стр. 103–105.

ISBN 86-7587-010-8 (бро ши ра но).

Апо стол са ан ти фо ни ма
Апо стол са ан ти фо ни ма уз Го спод ње пра зни ке / [превео са грч ког др 

Еми ли јан Чарнић]. – Кра гу је вац : [„Ка ле нић“], 1992 [(ШИП „Ни ко ла Ни ко-
лић“]. – 136 стр. ; 25,0 цм.

Ти раж 3.000. – Дво бој на штам па. – Са др жи апо сто ле за Го спод ње, Бо-
го ро ди чи не и све ти тељ ске пра зни ке, за Ус кр шњи пост, не де ље од Ус кр са до 
Ду хо ва, не де ље по сле Ду хо ва, не де ље пре и по сле ве ли ких пра зни ка, оп ште 
апо сто ле и апо сто ле на ра зна чи но деј ства.

У твр дом по ве зу.
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Бар зин, Вла да
Atlan ti da : po e me / Vla da Bar zin ; în româneşte de Car men Bla ga şi Lu cian 

Ale xiu ; an to lo gie şi apa rat cri tic de Car men Bla ga. – Ti mişoa ra : He stia, 1992 
(Ora dea : Im pri me ria de Vest). – 40 стр. ; 26,0 цм.

ISBN 973-95406-4-3 (бро ши ра но).

Ву ка ди но вић, Ми љур ко
При бли жа ва ња : огле ди из књи жев но сти Ср ба у Ру му ни ји : ро ман / 

Ми љур ко Ву ка ди но вић. – Бу ку решт : Кри те ри он, 1992 [1993] (Ti mişoa ra : 
S.A. „He li con“ Ba nat). – 149 стр. ; 21 цм.

Re zu mat: стр. 126–128. – Sum mary: стр. 129. – Би бли о гра фи ја ро ма на: 
стр. 131–133. – Био-би бли о граф ски по да ци о ау то ри ма: стр. 134–144. – Ли-
те ра ту ра: стр. 145–148.

У твр дом по ве зу са омо том. 

Киш, Да ни ло
Criptă pen tru Bo ris Da vi do vi ci : şap te ca pi to le ale une ia şi ace laşi is to rii / 

Da ni lo Kiš ; tra du ce re de Si meon Lăzăreanu. – Ti mişoa ra : Edi tu ra de Vest, 1992 
(Bu cu reşti  : „Co re si“). – 132 стр. ; 20,0 цм. – (Co lecţia  Conştiinţa Estu lui).

На слов ори ги на ла: Гроб ни ца за Бо ри са Да ви до ви ћа. – Post faţă. Ca lea 
spre Răsărit / Cor nel Un gu re a nu: стр. 123–132.

ISBN 973-36-0134-9 (бро ши ра но).

Ми ле но вић, Че до мир
7 in can taţii  pen tru fe me ie piatră şi vînt : po e me / Ce do mir Mi le no vi ci ; în ro-

mâneşte de Car men Bla ga şi Lu cian Ale xiu. – Ti mişoa ra : He stia, 1992 (Ora dea : 
Im pri me ria de Vest). – 32 стр. ; 24,0 цм.

ISBN 973-95744-2-4 (бро ши ра но).

Ми лин, Ми о драг
Re laţii le po li ti ce româno-sîrbe în epo ca modernă : (se co lul al XIX-lea) / Mi o-

 drag Mi lin. – Bu cu reşti  : Edi tu ra Aca de mi ei Române, 1992 (Bu cu reşti  : S.C. Uni -
ver sal S.A). – 240 стр. ; 24,0 цм.

Abre vi e ri: стр. 5. – Cuvînt înainte / Ca mil Mu reşan u: стр. 9–11. – Ane xe: стр. 
208–222. – Ab stract: стр. 223–229. – Re pre zen tanţii  di plo ma ti ci ai României la Bel-
grad (1863–1918): стр. 230. – Re pre zen tanţii  di plo ma ti ci ai Ser bi ei la Bu cu reşti  
(1839–1918): стр. 231. – In di ce: стр. 232–240.

ISBN 973-27-0308-3 (бро ши ра но).

Пе тро вић, Ду шан
*Au to bi o gra fie ermetică / Duşan Pe tro vi ci. – Ti mişoa ra : Edi tu ra de Vest, 

1992.

По пин, До ру Еу ђен
Co i ful de ceară / Do ru Eu gen Po pin. – Ti mişoa ra : He stia, 1992 (Ora dea : 

Im pri me ria de Vest). – 44 стр. ; 24,0 цм.
ISBN 973-95406-5-1 (бро ши ра но).
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Те ке ли ја, Са ва
Днев ник Са ве Те ке ли је : бе смрт ног бла го де те ља на ро да срп ског : во ђен 

у Бе чу 1795–1797 / при ре дио и спо ме ну ње го вом 21. сеп тем бра 1992. го ди не 
при ли ком свет ко ви не сто пе де се то го ди шњи це ње го вог упо ко је ња по све тио 
Сте ван Бу гар ски. – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1992 (Но ви Сад : Гра фо-оф сет). 
– 190 стр. : илу стр. ; 23,5 цм. – (По себ на из да ња / Ма ти ца срп ска : Те ми швар-
 ски од бор ; књ. 1).

Ти раж 500. – При ступ / Сте ван Бу гар ски: стр. 5–24. – Ле то пи сна бе ле шка 
о Са ви Те ке ли ји: стр. 27–36. – На по ме не и об ја шње ња: стр. 136–157. – Бе ле шка 
о по ли тич ким и ад ми ни стра тив ним уста но ва ма: стр. 158–159. – Бе ле шка о 
лич но сти ма: 160–166. – Реч ник стра них и ре ђе упо тре бља ва них ре чи: стр. 
167–178. – Из во ри и ли те ра ту ра: стр. 179–180. – Имен ски ре ги стар: стр. 185–188.

Бро ши ра но.
Чар нић, Еми ли јан

[Светог апо сто ла Павла] По сла ни ца Га ла ти ма / пре вео и про ту ма чио 
др Еми ли јан М. Чар нић. – Кра гу је вац : Ка ле нић, 1992 (Кра гу је вац : ШИП 
„Ни ко ла Ни ко лић“). – 93 стр. ; 24 цм.

Ти раж 1.100. – По моћ на ли те ра ту ра: стр. 93.
Бро ши ра но.

1993.

Из деч је со бе
Из деч је со бе : из бор из срп ске књи жев но сти за де цу у Ру му ни ји / Сла-

во мир Гво зде но вић, Дра го љуб Зо рић (прир.). – Ужи це : Из да вач ки цен тар 
Ка ди ња ча, 1993 (Ужи це : „Ди ми три је Ту цо вић“). – 112 стр. ; 20,0 цм.

Ти раж 600. – Реч са ста вља ча: стр. 5–6. – Би бли о гра фи ја: стр. 103–110.
Бро ши ра но.

Ла ли чић, Есад
Alunecând din vis / Esad La li čić ; tălmăciri de So rin V. Cop cea şi Ma ria Blaj. 

– Dro be ta Tur nu-Se ve rin : Lu mi na, 1993 ([Dro be ta Tur nu-Se ve rin] : SCP „Muşa-
ti nii”). – 32 стр. ; 15,5 цм. – (Co lecţia  Po e zii de duminică).

Из бор пе са ма у пре во ду.
ISBN 973-9063-16-0 (бро ши ра но).

Са бљић, Ду шан
Срп ска ме шо ви та гим на зи ја у Те ми шва ру / Ду шан Са бљић. – Те ми швар 

[!] ; Бе о град : „ABC Pro duct“, 1993 (Бе о град : „ABC Глас“). – 80 стр. ; 17,0 х 
22,5 цм.

Ти раж 1.000. – На по ме не и об ја шње ња; стр. 39–45. – Ди рек то ри срп ске 
ни же гим на зи је 1934–1948, срп ске ви ше гим на зи је 1943–1993 (и Осме осмо-
го ди шње шко ле 1961–1978); стр. 47–50. – По ла зни ци Ви ше ме шо ви те гим на-
зи је са срп ским на став ним је зи ком у Те ми шва ру по ге не ра ци ја ма од 1943–
1993. го ди не: стр. 51–80.

Бро ши ра но.
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Те ке ли ја, Са ва
Днев ник Са ве Те ке ли је : бе смрт ног бла го де те ља на ро да срп ског, во ђен 

у Бе чу 1795–1797 / при ре дио и спо ме ну ње го вом 21. сеп тем бра 1992. го ди не 
при ли ком свет ко ви не сто пе де се то го ди шњи це ње го вог упо ко је ња по све тио 
Сте ван Бу гар ски. – Дру го из да ње. – Те ми швар : Пра во слав на срп ска епар-
хи ја те ми швар ска, 1993 (Ti mişoa ra : S.C. „He li con“ Ba nat S.A). – 190 стр. : 
илу стр. ; 23,5 цм.

Ти раж 500. – При ступ / Сте ван Бу гар ски: стр. 5–24. – Ле то пи сна бе ле-
шка о Са ви Те ке ли ји: стр. 27–36. – На по ме не и об ја шње ња: стр. 136–157. – 
Бе ле шка о по ли тич ким и ад ми ни стра тив ним уста но ва ма: стр. 158–159. – 
Бе ле шка о лич но сти ма: 160–166. – Реч ник стра них и ре ђе упо тре бља ва них 
ре чи: стр. 167–178. – Из во ри и ли те ра ту ра: стр. 179–180. – Имен ски ре ги-
стар: стр. 185–188.

ISBN 973-9133-65-7 (бро ши ра но).

Цр њан ски, Ми лош
Mi graţii le : ro man / Mi loš Cr njan ski ; tra du ce re de Duşan Ba i ski şi Oc ta via 

Ne del cu. – Ti mişoa ra : Edi tu ra de Vest, 1993 (Ora dea : Im pri me ria de Vest). – 
208 стр. ; 20,0 цм. – (Co lecţia  Conştiinţa Estu lui).

На слов ори ги на ла: Се о бе. – Dru mul spre Răsărit. În loc de post faţă / Cor nel 
Un gu re a nu: стр. 205–208.

ISBN 973-36-0179-9 (бро ши ра но).

Чар нић, Еми ли јан
Исус Хри стос : жи вот и де ло / Еми ли јан Чар нић. – Кра гу је вац : Ка ле-

нић ; Хи мел стир : Срп ска пра во слав на епар хи ја сред ње е вроп ска, 1993 (Кра-
гу је вац : ШИП „Ни ко ла Ни ко лић“). – 362 стр. : илу стр. ; 24 цм.

Ти раж 3.000. 
Бро ши ра но.

1994.

Бај ски, Ду шан
Lu na şi tram va iul 5 : proză scurtă / Duşan Ba i ski. – Ti mişoa ra : Ma ri ne a sa, 

1994 (Ti mişoa ra : Ti po gra fia Ma ri ne a sa). – 154 стр. ; 20,0 цм.
ISBN 973-96379-0-6 (бро ши ра но).

Бај ски, Ду шан
Piaţa cu pa iaţe : co me die balcanică în două ac te / Duşan Ba i ski. – Ti mişoa-

ra : Ma ri ne a sa, 1994 (Ti mişoa ra : Ti po gra fia Ma ri ne a sa). – 88 стр. ; 20,5 цм.
ISBN 973-96379-8-1 (бро ши ра но).

Бан ски, Ма ри ја
Ex po ziţia  : ico a ne pe sticlă din Vo i vo di na = Из ло жба : ико не на ста клу у 

Вој во ди ни : Ti mişoa ra, 22 de cem brie 1994 – 22 ia nu a rie 1995 / [Марија Бан ски ; 
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tra du ce re: Jo van ka Iva nov]. – Ti mişoa ra : Mu zeul Ba na tu lui ; Но ви Сад : Му зеј 
Вој во ди не, 1994 (Ti mişoa ra : S.C. „He li con“ Ba nat S.A.). – 16 стр. ; 24,0 цм.

Дво је зич но из да ње. – Бро ши ра но.

Бран ко вић, Ђор ђе
Хро ни ка Сло ве на Или ри ка, Гор ње Ме зи је и До ње Ме зи је / Ђор ђе Бран-

ко вић ; с ру мун ског пре вео и из да ње при ре дио Сте ван Бу гар ски : увод ну 
сту ди ју на пи са ла Јел ка Ре ђеп. – Но ви Сад : Про ме теј, 1994 (Бе о град : ГП 
Про све та). – 95 стр. ; 24,5 цм. – (Би бли о те ка Исто ри ја [Стара књига]).

На слов ори ги на ла: Cro ni ca slo ve ni lor Il li ri cu lui, Mysii cei din Sus şi cei din 
Jos Mysii. – Увод / Јел ка Ре ђеп: стр. 5–11. – При ступ / Сте ван Бу гар ски: стр. 
13–15. – До да так: стр. 65–77. – Азбуч ни пре глед име на и на зи ва: стр. 79–94.

ISBN 86-7639-069-5 (у твр дом по ве зу).

Бу гар ски, Сте ван
Го ди шњи це Срп ског Се мар то на / Сте ван Бу гар ски. – Бе о град : ABC 

Pro duct, 1994 (Бе о град : АВС Глас). – 71 стр. : илу стр. ; 21,0 х 21,0 цм.
При штам па њу ни је ис по што ван ау то ров ру ко пис. – Уме сто уо би ча је-

ног пред го во ра / Јо ван Чо ла ко вић: стр. 3–6. – За ви чај на ме ло ди ја (Из бор из 
ства ра ла штва Књи жев ног кру жо ка „До си теј Об ра до вић“): стр. 41–63. 

Бро ши ра но.

Бу гар ски Бин дер, Алек сан дра
Спо мен на проф. Мир ја ну Бу гар ски. – Алек сан дра Бин дер Бу гар ски. 

– Те ми швар : Из да вач ка ку ћа Sig Na ta, 1994 (Ti mişoa ra : Va tran Al li anz). – 64 
стр. : илу стр. ; 18,0 цм.

Ау тор кин текст на не пар ним стр. на по ре до са ути сци ма бив ших ђа ка 
на пар ним стр. – До сто јан ство – на ше пра во и оба ве за: стр. 57–59. – О овој 
књи зи / Алек сан дра Бин дер Бу гар ски: стр. 60–62.

ISBN 973-551-029-4 (бро ши ра но).

Бу гар ски Шо ла ја, Си мо ни да
Док ни ко не ку ца / Си мо ни да Бу гар ски. – Но ви Сад : ИКА „Про ме теј“, 

1994 [1995] (Бу ди са ва : Кри Мел). – 30 стр. ; 18 цм.
ISBN 86-7639-146-7 (бро ши ра но).

Гво зде но вић, Сла во мир
Реч и све тлост : пе сме / Сла во мир Гво зде но вић. – Те ми швар : Хе сти ја, 

1994 (Ora dea : Im pri me ria de Vest). – 48 стр.; 20,5 цм.
ISBN 973-9192-04-1 (бро ши ра но).

Ду чић, Јо ван
Fe ri ci re, iu bi re, fe me ie : [car te de spre soartă] / Io van[!] Du ci ci[!] ; [Превео 

Бо го љуб Писаров]. – Bu cu reşti  : Ni cu le scu SRL, 1994 (Si biu : „Pol sib“). – 202 
стр. ; 20,0 цм. 

Три по гла вља из књи ге: Бла го ца ра Ра до вана, обја вље не на ру мун ском 
1938. и у дру гом из да њу 1946. – De spre car te: стр. 2.– De spre au tor: стр. 2.

ISBN 973-568-033-5 (бро ши ра но).
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Жив ко вић, Мир ко
Dicţio nar româno-sîrbo(cro at) / Mir co Jiv co vi ci. – Ti mişoa ra : Edi tu ra He-

li con, [1994] (Ti mişoa ra : S.C. „He li con“ Ba nat S.A.). – 580 стр. ; 16,5 цм.
Cuvînt înainte / M.J.: стр. 5–7. – Li sta abre vi e ri lor: стр. 9–10.
ISBN 973-9133-72-X (бро ши ра но).

Жив ко вић, Мир ко
Dicţio nar sîrbo(cro at)-român / Mir co Jiv co vi ci. – [Ti mişoa ra : Edi tu ra He li-

con, 1994] (Ti mişoa ra : S.C. „He li con“ Ba nat S.A.). – 594 стр. ; 16,5 цм.
Cuvînt înainte / Au to rul: стр. 5–7. – Li sta abre vi e ri lor: стр. 9–10.
ISBN 973-9133-73-8 (бро ши ра но).

Мак си мо вић, Де сан ка
Va ra tîrzie / De san ka Mak si mo vić ; se lecţie  şi tra du ce re de Ivo Mun cian. – 

Pan ci o va : Li ber ta tea, 1994 (Bu di sa va : Kri mel). – 86 стр. ; 19 цм. – (Bi bli o te ca 
con tact : Bi con : Co lecţia  de po e zii).

ISBN 86-7001-043-4 (бро ши ра но).

Пе ри нац Стан ков, Љу бин ка
За кар пат ско уми ље ни је : тра гом Ве сне Пе рун и Ра до ми ра Ан дри ћа / 

Љу бин ка Пе ри нац, Вла ста Мла де но вић. – Бе о град : Апо строф ; Кру ше вац : 
Баг да ла, 1994 (Бе о град : „М.С.Т. Га јић“. – 46 стр. : илу стр. ; 20,0 цм. – (Би-
бли о те ка Шум вре ме на).

Ти раж 500. – За у век отво ре ни круг: стр. 35–44. – Ма гич ни ше сто прег 
/ Ра до мир Ан дрић: стр. 38–38. – На срп ско-ру мун ском пу ту сви ле / Љу би ша 
Ђи дић; стр. 39–40. – Тра гом пле на и ко мен та ри / Ми љур ко Ву ка ди но вић: 
стр. 41–44.

ISBN 86-82211-21-1
ISBN 86-7087-140-8 (бро ши ра но).

Пе тро вић, Ду шан
Ero ti ca hermetică / Duşan Pe tro vi ci ; tra du ce re în lim ba germană de Bal tha sar 

Wa itz. = Die her me tische Ero tik / Duşan Pe tro vi ci ; Über set zung ins De utsche 
von Balt ha sar Wa itz. – Ti mişoa ra : He stia, 1994 (Ora dea : Im pri me ria de Vest). 
– 53 стр. ; 20,5 цм. – (Co lecţia  „Pan“).

Тек сто ви на по ре до на ру мун ском и не мач ком је зи ку.
ISBN 973-96647-6-8 (бро ши ра но). 

Сте фа но вић, Бра ти сла ва Идво ре ан
Ex po ziţia  : fur ca de tors – unealtă şi sim bol = Из ло жба : пре сли ца – алат 

и сим бол : Ti mişoa ra, 22 de cem brie 1994 – 22 ia nu a rie 1995 / [Братислава 
Идво ре ан Стефановић]. – Ti mişoa ra : Mu zeul Ba na tu lui ; Но ви Сад : Му зеј 
Вој во ди не, 1994 (Ti mişoa ra : S.C. „He li con“ Ba nat S.A.). – 16 стр. ; 24,0 цм.

Дво је зич но из да ње. – Sum mary. A Dis taff – A Tool and a Symbol: стр. 
15–16. 

Бро ши ра но.
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Чанг Че анг-ху а
Mătase şi vin fi ert / Chang Shi ang-Hua  ; ver si u nea românească : Duşan Ba-

i ski. – Ti mişoa ra : Pa ra dox, 1994 (Ti mişoa ra : Ti po gra fia Ma ri ne a sa). – 202 стр. 
; 20,0 цм. – (Co lecţia  Flo ra).

Из бор пе са ма. – Пре ве де но са срп ског из да ња под на сло вом Сви ла и 
ку ва но ви но, Кру ше вац 1993. – Pre faţă la ver si u nea românească / Duşan Ba i-
ski: стр. 5–6. – Pre faţă / Alek san dar Pe trov: стр. 7–10.

ISBN 973-96448-1-3 (бро ши ра но).

Чо бо тин, Бла го је
Ча ша исти не : пе сме / Бла го је Чо бо тин. – Бу ку решт : Кри те ри он, 1994. 

– 108 стр. ; 20,0 цм.
Ча ша исти не Бла го ја Чо бо ти на / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 4–5.
ISBN 973-26-0381-Х (бро ши ра но).

1995.

Ано ним
Viaţa Sfinţilor şi de Dum ne zeu purtătorilor părinţilor noştri : Si meon şi 

Sa va : întîiul Ar hi e pi scop şi apo sto lul sîrbilor. – Bu cu reşti  : Edi tu ra „Lu mi na din 
Lumină“, 1995. – 28 стр. : илу стр. ; 24 цм. – („La iz vo a re le or to do xi ei bal ca ni ce“).

Са др жи жи ти ја све ти те ља Си ме о на и Са ве и ине бо го слов ске тек сто ве. 
– Пре во ди с фран цу ског.

Бро ши ра но.

Бер нард, Иван ка
Bel gra dul pe pun cte : (amin ti ri, amin ti ri) / Ivan ka Ber nède ; în româneşte 

de Oc ta via Ne del cu şi Vla sti mir Vu ka di no vić. – Bu cu reşti  : Eu ro po int ; Bel grad : 
„Sfântul Sa va“, 1995 (To to vo Se lo : Ti po gra fia „Lo gos“). – 78 стр. : илу стр. ; 
20,0 цм. 

На слов ори ги на ла: Бе о град пе де се те. – Pre faţă. Edu caţie sentimentală în 
stil belgrădean / Mi ljur ko Vu ka di no vić: стр. 5–6. – Post faţa. Bel gra dul Ivankăi / 
Sve ta Lu kić: стр. 77–78. – Бе ле шка о ау то ру: стр. 79.

Бро ши ра но.

Бу гар ски, Сте ван
Срп ско пра во сла вље у Ру му ни ји : пре глед Пра во слав не срп ске епар хи је 

те ми швар ске / Сте ван Бу гар ски. – Те ми швар : Пра во слав на срп ска епар хи ја 
те ми швар ска ; Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти ; Но ви Сад : 
Про ме теј, 1995 (Бе о град : Сту дио Ди зајн). – 283 стр. : илу стр. ; 24,5 цм.

На по ме не и об ја шње ња: стр. 225–248. – Бе ле шка о ме сти ма: стр. 249–
250. – Бе ле шка о умет ни ци ма: стр. 251–258. – Би бли о гра фи ја: стр. 258–264. 
– Ре ги стри. – Са же ци на ру ском, не мач ком, ен гле ском и ру мун ском је зи ку.

ISBN 86-7639-151-3 (у твр дом по ве зу).
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Гво зде но вић, Сла во мир
У ку ћи са ог њем и ле дом / Сла во мир Гво зде но вић. – Бе о град : Про све-

та, 1995 (Бе о град : Про све та). – 64 стр. ; 20,5 цм. – (Са вре ме на по е зи ја ; 
1995).

Ти раж 500. – Бе ле шка о пи сцу.
ISBN 86-07-00861-7 (бро ши ра но).

Дра шко вић, Вук
Cuţitul : ro man /Vuk Draš ko vić ; Ver si u nea românească: Duşan Ba i ski. – 

Ti mişoa ra : He li con, 1995 (Ti mişoa ra : S.C. „He li con“ Ba nat S.A.). – 294 стр. ; 
20,5 цм.

На слов ори ги на ла: Нож.
ISBN 973-574-077-X (бро ши ра но).

Ко мле нац, Жив ка
Când se por nesc zi du ri le / Živ ka Ko mle nac ; în româneşte de Sla vo mir Gvo-

zde no vi ci şi Lu cian Ale xiu. – Ti mişoa ra : He stia, 1995 (Ora dea : Im pri me ria de 
Vest R.A.). – 64 стр. ; 20,5 цм.

На слов ори ги на ла: Кад зи до ви кре ну. – Бе ле шке о пе сни ки њи: стр. 61.
ISBN 973-9192-27-0 (бро ши ра но).

Ми шко вић, Жи ва
У по тра зи за ду гом : пе сме за де цу / Жи ва Ми шко вић ; [Илустрације и 

на слов на стра на Ха дај Г. Клара]. – Бу ку решт : Кри те ри он, 1995. – 68 стр. : 
илу стр. ; 21,0 цм.

ISBN 973-26-0435-2 (бро ши ра но).

Мун ћан, Иво
În ha ma cul So a re lui : (po e zii pen tru co pii) / Ivo Mun cian ; [copertă şi ilu-

straţii Da li bor Mi lo van şi Io a na Ban ci u]. – Ti mişoa ra : Edi tu ra de Vest, 1995 
(Ora dea : Im pri me ria de Vest R.A.). – 50 стр. : илу стр. ; 24 цм.

ISBN 973-36-0253-1 (бро ши ра но).

Об ра дов, Ми о драг
Is to rii & Story Rock : vo lu mul I : A–E : Mi mo Ob ra dov. – Ti mişoa ra : Edi-

tu ra Ma ri ne a sa, 1995 (Ti mişoa ra : Ti po gra fia Ma ri ne a sa). – 259 стр. ; 20,0 цм.
ISBN 973-9185-30-4 (бро ши ра но).

Пе јић, Ми лу тин
În licărul can de lei : su ne te de cre dinţă şi iu bi re / Mi lu tin Şte fan Pe i ci (com-

po zi tor), Oli vian Bin diu (ver su ri). – Ti mişoa ra : Edi tu ra Mir ton, 1995 (Ti mişoa ra 
: Im pri me ria Mir ton). – 38 стр. : илу стр. но те ; 29 цм.

Con si de raţiu ni mu zi ca le: com po zi tor Mi lu tin Şte fan Pe i ci / Ele na Mol do ve-
a nu: стр. 3–4. – Ver su ri: Oli vian Bin diu / Do i na N. Drăgan: стр. 5–7. – Ing. Mi-
lu tin Şte fan Pe i ci – da te bi o gra fi ce / Do i na N. Drăgan: стр. 8–9. – Pro to sing hel 
Oli vian Bin diu – da te bi o gra fi ce / Do i na N. Drăgan: стр. 10–11.

ISBN 973-9194-77-Х (бро ши ра но).
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Фе ликс, Ми ло рад
Сва на ша ог њи шта : ро ман / Слав ко Ве снић. – Бу ку решт : Кри те ри он, 

1995. – 358 стр. ; 20,0 цм.
Не ке ма ње по зна те и стра не ре чи и из ра зи: стр. 350–358.
ISBN 973-26-0409-3 (бро ши ра но).

1996.

Ано ним
An to lo gie de po e zie chineză contemporană / Zhang Xi ang hua ; [превео] 

Ra do sav Pu šić ; ver si u nea românrască Duşan Ba i ski. – Ti mişoa ra : Edi tu ra de Vest, 
1996 (Ti mişoa ra : S.C. „He li con“ Ba nat S.A.). – 210 стр. : пор тре ти ау то ра ; 
20,0 цм.

Пре вод са срп ског пре во да Ра до са ва Пу ши ћа. – Pre faţă la ver si u nea 
românească / Duşan Ba i ski: стр. 5–7.

ISBN 973-36-9289-9 (бро ши ра но).

Бан ски, Ма ри ја
Ex po ziţia  : ico a ne pe sticlă din Vo i vo di na = Из ло жба : ико не на ста клу у 

Воиводини[!] : Ti mişoa ra, 05 de cem brie 1996 – 22 ia nu a rie / Ма ри ја Бан ски. 
– Ti mişoa ra : Mu zeul Ba na tu lui ; Но ви Сад : Му зеи [!] Вој во ди не, 1996 (Ti mi-
şoa ra : Mir ton). – 16 стр. ; 23,5 цм.

Дво је зич но из да ње. 
Бро ши ра но.

Ба та њац, Дра го мир М.
Срп ски Све ти Пе тар / др Дра го мир М. Ба та њац. – Бе о град : Од бор СА НУ 

за про у ча ва ње се ла ; Бе о град : Кул тур но-про свет на за јед ни ца Ре пу бли ке 
Ср би је, 1996 [1997] (Бе о град : Слу жба за за јед нич ке по сло ве са ве зних ор га на). 
– 702 стр. : илу стр. ; 24,5 цм. – (Би бли о те ка „Хро ни ке се ла“ ; 46).

Ти раж 300. 
Бро ши ра но.

Ву ка ди но вић, Ми љур ко
Ma gie şi câlţi : cu le ge re din po e me scri se în Lim ba Română / Mi ljur ko Vu-

ka di no vic [!]. – Bu cu reşti  : „Eu ro po int“ ; Bel grad : „Sfântul Sa va“, 1996 (To to vo 
Se lo : Ti po gra fia „Lo gos“). – 36 стр. ; 20,0 цм. – (Co lecţia  „Co ta ze ro“ : 1996).

Ти раж 300. 
Бро ши ра но.

Гру ји чић, Не над 
Lim ba maternă şi po e zii la îndemână : se lecţei  de po e zii / Ne nad Gru ji čić ; 

În româneşte de Duşiţa Ri stin. – Bu cu reşti  : „Eu ro po int“ ; Bel grad : „Sfântul Sa va“, 
1996 (To to vo Se lo : „Lo gos“). – 52 стр. ; 20,0 цм. – (Co lecţia  „Co ta ze ro“ ; 1996).

На слов ори ги на ла: Ма тер њи је зик и пе сме при ру ци.
Бро ши ра но.



Дра гој ло вић, Дра ган
Car tea iu bi rii : po e me / Dra gan Dra goj lo vić ; ver si u nea în lim ba română de 

Duşan Ba i ski şi Bla goe Ci o bo tin. – Ti mişoa ra : He stia, 1996 (Ora dea : Im pri me-
ria de Vest R.A.). – 72 стр. ; 20,5 цм.

На слов ори ги на ла: Књи га љу ба ви. – Бе ле шка о ау то ру: стр. 2.
ISBN 973-9192-32-7 (бро ши ра но).

Киш, Да ни ло
En cic lo pe dia morţilor / Da ni lo Kiš ; Tra du ce re de Ma ri a na Ştefănescu. – 

Bu cu reşti  : Uni vers, 1996 (Bu cu reşti  : Me tro pol). – 168 стр. ; 20,0 цм.
На слов ори ги на ла: Ен ци кло пе ди ја мр твих. – Un Bor ges al Bal ca ni lor / 

La u renţiu  Uli ci: стр. 5–6. – Ta bel bio-bi bli o gra fic: стр. 7–8. – Scurtă au to bi o gra-
fie / Da ni lo Kiš: стр. 9–10.

ISBN 973-34-0367-9 (бро ши ра но).

Ми ле но вић, Че до мир
Пти ца на сло мље ној гра ни : пе сме / Че до мир Ми ле но вић ; [илустра-

ције Вук Лекић]. – Но ви Сад : Књи жев но-умет нич ка за дру га Сла ви ја, 1996 
(Ки кин да : Гра фи ка). – 76 стр. : илу стр. ; 20,5 цм.

Ти раж 500.
Бро ши ра но.

Мла де но вић, Вла ста 
Ale ge rea de minunăţii : po e me ale se şi ne i ne di te / Vla sta Mla de no vić ; În 

româneşte de Ara la Ci o ra şi Vla sti mir Vu ka di no vić. – Bu cu reşti  : „Eu ro po int“ ; 
Bel grad : „Sfântul Sa va“, 1996 (To to vo Se lo : „Lo gos“). – 34 стр. ; 20,0 цм. – 
(Co lecţia  „Co ta ze ro“ ; 1996).

На слов ори ги на ла: Не мам из бо ра.
Бро ши ра но.

Мун ћан, Иво
Ис хо ди ште : пе сме / Иво Мун ћан. – Бу ку решт : Кри те ри он, 1996. – 84 

стр. ; 20,0 цм.
ISBN 973-26-0420-4 (бро ши ра но).

Пе ри нац, Сте ва
Sub stra tul mi to lo gig în to po ni mia sud-est europeană / Ste va Pe ri naţ. – Ti-

mi şoa ra : Edi tu ra He li con, 1996 (Ti mişoa ra : S.C. „He li con“ Ba nat S.A.). – 120 
стр. ; 20,0 цм. 

Ау то ро ва док тор ска ди сер та ци ја. – Cuvânt înainte: стр. 5–10. – Abre vi e-
ri: стр. 11. – Bi bli o gra fie: стр. 104–108. – In di ce de cu vin te (to po ni me şi an tro-
po ni me): стр. 109–118.

ISBN 973-574-225-X (бро ши ра но).

По ме ник ма на сти ра Кру ше до ла
По ме ник ма на сти ра Кру ше до ла / при ре ди ли за штам пу Ми ле То мић и 

Мир ча Вој ку ле ску. – Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти ; Бе о град : 
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На род на би бли о те ка Ср би је ; Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1996 (Бе о град : 
ГИП „Кул ту ра“). – 65 стр., 155 л, 12 стр. : фак си ми ли ; 28,5 цм. – (Фо то тип-
ска из да ња ; књ. 17).

Ти раж 500. – Фо то тип ско из да ње. – Пр во об ја вљи ва ње ру ко пи са ко ји 
се чу ва у Град ској би бли о те ци Дро бе те Турн-Се ве ри на, где је ре ги стро ван као 
ру ко пис бр. 14.731. – I. Увод не на по ме не: стр. 1–6. – II. Ма на стир Кру ше дол: 
стр. 6–8. – III. По ме ник: стр. 8–17. – IV. То по ни ми: стр. 17–21. – V. Лич на 
име на: стр. 21–64. – VI. Пот пи си: стр. 64. – VII. За кљу чак: стр. 64–65.

ISBN 86-7025-223-6 (у твр дом по ве зу).

Поп, Ок та ви јан
Људ ске пат ње / Ок та ви јан Поп ; пре вод са ру мун ског: Ми лу тин Сте-

ван Пе јић. – Те ми швар : Мир тон, 1996 (Те ми швар : Мир тон ДОО). – 42 стр. 
: илу стр. ; 16,0 цм.

На слов ори ги на ла: Ome neşti le su fe rinţe. – Бе ле шка пре во ди о ца: стр. 
5–8. – Пред го вор / Ми о ри ца Ур су ле ску: стр. 9–10.

ISBN 973-578-139-5 (бро ши ра но).

По пин, До ру Еу ђен
Li ving-ro om cu scară interioară = Li ving-ro om mit in nen trep pe / Do ru Eu-

gen Po pin. – Ti mişoa ra : Edi tu ra He stia, 1996 (Ora dea : Im pri me ria de Vest 
R.A.). – 88 стр. ; 20,5 цм. – (Co lecţia  „Pan“).

ISBN 973-9192-50-3 (бро ши ра но).

По по вић, Не бој ша
To am na, ca sa şi păunii / Ne boişa S. Po po vi ci ; Ion Arieşanu (trad.). – Ti mi-

şoa ra : Edi tu ra Mir ton, 1996 (Ti mişoa ra : Im pri me ria Mir ton). – 125 стр. ; 20,5 цм.
Бро ши ра но.

Ро сић, Не бој ша
(О)Смех и (С)Узе Не бој ше Ро си ћа / Не бој ша Ро сић ; Сте ван Бу гар ски 

(прир.). – Те ми швар : Из да ње по ро ди це, 1996 (Те ми швар : Mir ton). – 48 стр. ; 
илу стр. ; 20,5 цм.

Ти раж 500. 
Бро ши ра но.

Са вић, Ми ли сав
Pâine şi frică / Mi li sav Sa vić ; tra du ce re de Ioan Ra din. – Bu cu reşti  : Ne mi ra 

& Co S.R.L., 1996. – 132 стр. ; 20,0 цм. – (Co lecţia  Ba bel).
На слов ори ги на ла: Хлеб и страх. – Po ve sti rea şi re pre si u nea / Ce do mir 

Mir ko vić: стр. 129–131.
ISBN 973-9177-88-3 (бро ши ра но).

Сте па нов, Љу бо мир
Пра во слав на срп ска цр ква у Кет фе љу : 1746–1996 / Љу бо мир Сте па нов, 

Бла го је Чо бо тин. – Кет фељ : Пра во слав на срп ска цр кве на оп шти на, 1996 
(Ti  mişoa ra : S.C. Di na mis Print S.R.L.). – 96 стр. : илу стр. ; 20,5 цм.
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Ти раж 500. – Bi se ri ca or to doxă sârbă din Ge lu (Ket fel): стр. 93–94.
Бро ши ра но.

Сте фа но вић, Бра ти сла ва Идво ре ан
Fur ca de tors – unealtă şi sim bol = Пре сли ца – алат и сим бол / [Брани-

слава[!] Идво ре ан Стефановић]. – Ti mişoa ra : Mu zeul Ba na tu lui ; Но ви Сад : 
Музеи[!] Вој во ди не, [1996] (Ti mişoa ra : Mir ton). – 16 стр. ; 24,0 цм.

Дво је зич но из да ње. 
Бро ши ра но.

Хи пи ус, Зи на и да Ни ко ла јев на
Jur nal pe ters burg hez [!] : 1919 : re vo luţia  din oc tom brie văzută de vic ti me le 

ace ste ia / Zi na i da Hip pi us ; în româneşte de Pa vel Iva nov şi Lu cian Ale xiu ; post faţă 
şi ta bel cro no lo gic de Car men Bla ga. – Ti mişoa ra : He stia, 1996 (Ora dea : Im pri-
me ria de Vest). – 128 стр. ; 16,5 цм. – (Co lecţia  Ar hi ve le unor lu mi dispărute).

Пре во ди лац Че до мир Ми ле но вић пот пи сан псе у до ни мом. – No te: стр. 
110. – Notă bio-bibliografică: стр. 111–116. – Post faţă. Zi na i da Hip pi us sau de-
spre cealaltă par te a ba ri ca dei / Car men Bla ga: стр. 117–127.

ISBN 973-9192-43-2 (бро ши ра но).
Цве та но вић, Иван

Pi ci o rul fe me ii gîtul le be dei : po ve sti ri ero ti ce sau Călimările frivolităţii / 
Ivan Cve ta no vić ; tra du ce re de An to nie Şemi ne a nu ; [I lu straţie  Dra gan Mom či-
lo vić]. – Bu cu reşti  : „Eu ro po int“ ; Bel grad : „Sfântul Sa va“, 1996 (To to vo Se lo : 
„Lo gos“). – 56 стр. : илу стр. ; 20,0 цм. – (Co lecţia  „Co ta ze ro“ ; 1996).

На слов ори ги на ла: Жен ска но га, врат ла бу да. – Пре во ди лац Јо ца Пе ја-
нов пот пи сан псе у до ни мом.

Бро ши ра но.

1997.

Бо јић, Бра ни слав
Ноћ гра ни ца : из бор из по е зи је = No ap tea gra niţelor : se lecţie  de po e zii / 

Бра ни слав Бо јић ; în româneşte Ma ria Mu ti ci ; [De sen Ma rin So re scu]. – Bu cu-
reşti  : Eu ro po int ; Бе о град : Све ти Са ва, 1997 (Бе о град : Ја нус). – 68 стр. ; 21,5 
цм. – (Би бли о те ка Дво је зич но = Co lecţia  Bi lin gval).

Упо ред ни текст на срп ском и ру мун ском је зи ку. – Бе ле шка о ау то ру = 
Notă de spre au tor: стр. 66–67.

Бро ши ра но.
Гво зде но вић, Сла во мир

Ра ђа ње пре тка / Сла во мир Гво зде но вић ; [Илустрације Ми лић од Мачве]. 
– Но ви Сад : Про ме теј ; Ба ња Лу ка : За ду жби на „Пе тар Ко чић“ ; Те ми швар : 
He stia, 1997 (Но ви Сад : Du plex). – 54 стр. ; 20,0 цм.

Ко ли ко смо у ствар но сти, а ко ли ко у књи жев но сти / Ма ти ја Бећ ко вић: 
стр. 5–6. – Бе ле шка о пи сцу: стр. 51–52.

ISBN 86-7639-321-4 (бро ши ра но).
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Ђи дић, Љу би ша
Ko nja ni ci Sve tog Đur đa = Călăreţii Sfântului Ghe org he / Lju bi ša Đi dić ; 

Tra du ce re de Ioan Pe i a nov. – Ti mişoa ra : He li con, [1997] (Ti mişoa ra : S.C. „He-
li con“ Ba nat S.A.). – 128 стр. ; 11,5 цм. 

Упо ред ни текст на срп ском и ру мун ском је зи ку. 
ISBN 973-574-377[!372]-9 (у твр дом по ве зу).

Зи влак, Јо ван
Pe ni tenţă / Jo van Zi vlak ; în româneşte de Duşiţa Ri stin ; se lecţie  de Mi ljur-

ko Vu ka di no vić ; [i lu straţia  Duşan Zi vlak]. – Bu cu reşti  : Ne mi ra & Co S.R.L., 
1997 (Iaşi : Mul ti print). – 142 стр. ; 20,0 цм. 

На слов ори ги на ла: Обре те ње. – Po e zie sau de stin / Mi ljur ko Vu ka di no-
vić: стр. 5–6.

ISBN 973-9301-84-2 (бро ши ра но).

Иг ња то вић, Ср ба
Când eram cu toţii Ti to : şi al te po ve sti ri / Sr ba Ig nja to vić ; tra du ce re de 

Ioan Ra din. – Bu cu reşti  : Uni ver sla Dal si, 1997 (Bu cu reşti  : Sem ne 94). – 146 
стр. ; 21,5 цм.

Ediţie îngrijită de „Eu ro po int“ şi Mi ljur ko Vu ka di no vić. – Бе ле шка о ау то ру: 
стр. 4. – Iro nic, fan ta stic, pa ro dic / Ioan Flo ra: стр. 5–6.

ISBN 973-9166-75-X (бро ши ра но).

Иг ња то вић, Ср ба
Po tla če ni Ahil = Ahil su bju gat / Sr ba Ig nja to vić ; se lecţie  şi tra du ce re de Si ma 

Lăzăreanu. – Ti mişoa ra : He li con, [1997] (Ti mişoa ra : S.C. „He li con“ Ba nat S.A.). 
– 124 стр. ; 11,5 цм. 

Упо ред ни текст на срп ском и ру мун ском је зи ку. – Име ау то ра на ру-
мун ском на пи са но: Sârba Ig ni a to vi ci. – Bio-bi bli o graf ska be leš ka = No ta bio-
biblio grafică стр. 120–123. 

ISBN 973-574-386-6 (у твр дом по ве зу).

Ко ко шар, Ми ро слав
Но ва ку ћа : из бор из по е зи је = Ca sa nouă : se lecţie  de po e zii / Ми ро слав 

Ко  ко шар ; în româneşte Вла сти мир Ву ка ди но вић, Ma ria Mu ti ci ; [илустрације 
Не бој ша Ђуретић]. – Bu cu reşti  : Eu ro po int ; Бе о град : Све ти Са ва, 1997 (Бео-
 град : Ја нус). – 54 стр. : илу стр. ; 21,5 цм. – (Би бли о те ка Дво је зич но = Co lecţia  
Bi lin gval).

Упо ред ни текст на срп ском и ру мун ском је зи ку.
Бро ши ра но.

Кр ста но вић, Здрав ко
Po ve sti ri din in fern / Zdrav ko Kr sta no vić ; tra du ce re de Ioan Ra din. – Bu-

cu  reşti  : Uni ver sal Dal si, 1997 (Bu cu reşti  : Sem ne 94). – 110 стр. ; 20,0 цм.
Ediţie îngrijită de „Eu ro po int“ şi Mi ljur ko Vu ka di no vić. – Бе ле шка о ау то ру: 

4 стр. – In fer nul sun tem noi / Ioan Flo ra: стр. 7.
ISBN 973-9166-76-8 (бро ши ра но).
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Ми ле но вић, Че до мир
Вре ме пу шта ња зма је ва : ро ман / Че до мир Ми ле но вић. – Те ми швар : 

Хе сти ја, 1997 (? : „Ma nu scris“). – 196 стр. ; 20,5 цм.
ISBN 973-9192-58-0 (бро ши ра но).

Ми лин, Жи ва
Sla vi sti ca ti mişoreană XL : (1957–1997) : Bi bli o gra fie / Ji va Mi lin (îngrijitor 

de vo lum). – Ti mişoa ra : [б. и.], 1997 (Ti mişoa ra : Ti po gra fia Universităţii de 
Vest). – 155 стр. ; 20,5 цм.

Abre vi e ri bi bli o gra fi ce: стр. 145–153.
Бро ши ра но. 

Ми лин, Ми о драг
Ti mişoa ra : în re vo luţie  şi după / Mi o drag Mi lin ; cuvânt înainte de Li vi us 

Ciocârlie. – Ti mişoa ra : Edi tu ra Ma ri ne a sa, 1997 (Ti mişoa ra : Ti po gra fia Ma ri-
ne a sa). – 224 стр. ; 20,5 цм.

No te: стр. 205–213. – In di ce ge ne ral: стр. 214–223.
ISBN 973-9185-84-3 (бро ши ра но).

Об ра дов, Ми о драг
Is to rii & Story Rock : vo lu mul II : F–K : Mi mo Ob ra dov. – Ti mişoa ra : Edi-

tu ra Ma ri ne a sa, 1997 (Ti mişoa ra : Ti po gra fia Ma ri ne a sa). – 244 стр. ; 20,5 цм.
ISBN 973-9185-68-1 (бро ши ра но).

Поп, Ок та ви јан
Ro man se za bo ra vlje ne na kla vi ru : (pe sme) / Oli vi jan-Ok ta vi jan Pop ; pre vod 

sa ru mun skog Va si le Bar bu. – Te miš var : An do-To urs, 1997 (Ti mişoa ra : Di na mis 
Print S.R.L.). – 36 стр. ; 20,0 цм.

Ok ta vi jan Pop – pe snik ne mi ra u več noj po tra zi za ener gi jom ži vo ta / Va si le 
Bar bu: стр. 5–6.

ISBN 973-98046-6-7 (бро ши ра но).

По по вић, Ју стин
Omul şi Dum ne zeul-om : abi su ri le şi cul mi le fi lo zo fi ei / Ar hi man drit Iu stin 

[!] Po po vi ci [!] ; stu diu in tro duc tiv şi tra du ce re Pr. Prof. Ioan Ică şi di ac. Ioan I. 
Ică jr. – Si biu : Edi tu ra De i sis, 1997. – 221 стр. : пор трет ау то ра ; 22,0 цм. – 
(Co lecţia  Dogmatică : Se ria te me şi tra ta te). 

Пре ве де но са грч ког из да ња ко је је при ре дио је ро мо нах Ата на си је (Јев-
тић), Ати на 1969. – Părintele Iu stin [!] Po po vi ci [!]. Lup ta cu Pro ta go ras sau 
cri te ri o lo gia fi lo zo fi ei or to do xe a Adevărului / Pr. Prof. Ioan Ică ; di ac. Ioan I. Ică 
jr: стр. 5–35. – Pre faţă la ediţia neogreacă / Io an nis N. Kar mi ris: стр. 36–38. – 
Post faţă. O car te pătrunzătoare pe o temă nevralgică / Pa nayotis Nel las: стр. 
209–217. – Notă asu pra ediţiei: стр. 218–220.

ISBN 973-97775-7-1 (бро ши ра но).

Рај кић, Љу би ца
На у ка о илу зи ја ма = Ştiinţa de spre ilu zii / Љу би ца Рај кић. – Те ми швар : 

Хе сти ја, 1997 (Ti mişoa ra : Im pri me ria Mir ton). – 56 стр. ; 20,5 цм.
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Ау тор кин дво је зич ни текст: на стр. 5–35 срп ски, на стр. 37–55 ру мун ски.
ISBN 973-9192-77-1 (бро ши ра но).

Сте па нов, Љу бо мир
Пра во слав на срп ска цр ква у Кет фе љу : 1746–1996. – Дру го из да ње / 

Љу бо мир Сте па нов, Бла го је Чо бо тин. – Кет фељ : Пра во слав на срп ска цр кве-
на оп шти на, 1997 (Ti mişoa ra : S.C. Di na mis Print S.R.L.). – 96 стр. : илу стр. ; 
20,5 цм.

Ти раж 250. – Bi se ri ca or to doxă sârbă din Ge lu (Ket fel): стр. 93–94.
Бро ши ра но.

Стој чи но вић Ни ко лић, Јо ван ка
Бо со би ље : из бор из по е зи је = Ve ge taţie  de sculţă : se lecţie  de po e zii / Јо ван-

 ка Стој чи но вић-Ни ко лић ; în româneşte Ara la Ci o ra. – Bu cu reşti  : Eu ro po int ; 
Бе о град : Све ти Са ва, 1997 (Бе о град : Ја нус). – 63 стр. ; 21,5 цм. – (Би бли о-
те ка Дво је зич но = Co lecţia  Bi lin gval).

Упо ред ни текст на срп ском и ру мун ском је зи ку. – Бе ле шка о ау то ру = 
Notă de spre au tor: стр. 58–59.

Бро ши ра но.
Уља ре вић, Ра ди вој

Pământul făgăduinţei / Ra do mir Ulja re vić ; ver si u ne în lim ba română de 
Ioan Ra din ; post faţă de Mi ljur ko Vu ka di no vić. – Bu cu reşti  : Du Style, 1997. – 91 
стр. ; 20,5 цм (Co lecţia  In ter fe renţe).

Vo lu mul ace sta a be ne fi ci at de co or do na rea de spe ci a li ta te a Edi tu rii Eu ro-
po int. – Sa ti rei mulţămire, cu ea am re zi stat / Mi ljur ko Vu ka di no vić (tra du ce re 
Ioan Ra din): стр. 88–91.

ISBN 973-9246-18-4 (бро ши ра но).
Хармс, Да ни ил

Un spec ta col ra tat / Da niil Harms ; pre faţă de Dan Cul cer ; tra du ce re Ioan 
Ra din-Pe i a nov. – Bu cu reşti  : Pa i dea, 1997 ([Bu cu reşti]  : Ate li e re le Ti po gra fi ce 
Me  tro pol). – 220 стр. ; 19,5 цм.

Da niil Harms sau po e ti ca fap tu lui di vers: стр. V–XLVII. – Da niil Harms. 
Li sta pu bli caţii lor an tu me şi po stu me în lim ba rusă: стр. 213–214. – Bi bli o gra fie: 
стр. 215–216.

ISBN 86-83027-05-8 (бро ши ра но).

1998.

Алек сиу, Лу чи јан
Че ти ри ја ха ча апо ка лип се / Лу чи јан Алек сиу ; пре вео с ру мун ског Сла-

во мир Гво зде но вић. – Бе о град : ИГП Сан ба, 1998 (Бе о град : ИГП Сан ба). – 
59 стр. ; 20,5 цм. – (По е зи ја ’98).

Ти раж 500. – Об ја шње ња стра них ре чи: стр. 58. – Бе ле шка о ау то ру: 
стр. 59.

ISBN 86-7386-004-0 (бро ши ра но).
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Ан дрић, Ра до мир
Icoană românească = Ру мун ска ико на / Ra do mir An drić : în româneşte de 

Ioan Ra din. – Ti mişoa ra : Au gu sta, 1998 (Ti mişoa ra : S.C. „He li con“ Ba nat 
S.A.). – 160 стр. ; 20,0 цм.

Дво је зич но из да ње. – Ico a na ca re ne uneşte / Adam Pu slo jić: стр. 5–11. – 
Fişă bibliografică: стр. 12. – În loc de post faţă. An drić călătorul: стр. 157–158.

ISBN 973-98481-7-6 (бро ши ра но).

Ано ним
Po rum be lul de argilă : poeţi sârbi din România / O an to lo gie de Sla vo mir 

Gvo zde no vi ci şi Lu cian Ale xiu ; cu o pre faţă de Lu cian Ale xiu şi Sla vo mir Gvo-
zde no vi ci ; schiţe de por tret li ric de Do i na Uri ca riu. – Bu cu reşti  : Edi tu ra Per so na, 
1998 (Bu cu reşti  : Ti po gra fia Mi ron). – 239 стр. : илу стр. ; 24,0 цм.

За сту пље ни са мо ау то ри у жи во ту. – Уз ау тор ске пор тре те по би о би-
бли о граф ска бе ле шка. – Пре во де у књи зи пот пи су ју Лу чи ан Алек сиу, Ду шан 
Бај ски, Кар мен Бла га, Ва си ле Вер са виа, Сла во мир Гво зде но вић, Ва ле риу 
Дру меш, Дра га Мир ја нић, Иво Мун ћан, Љу бин ка Пе ри нац Стан ков, Ду шан 
Пе тро вић, Љу би ца Рај кић. – În loc de pre faţă: стр. 5–6. 

ISBN 973-97780-9-4 (бро ши ра но).

Бу гар ски, Сте ван
Пра во слав на срп ска са бор на цр ква у Те ми шва ру (Гра ду) : 1748–1998 / 

С. Б. С. – Те ми швар : Пра во слав на срп ска цр кве на оп шти на при са бор ној 
цр кви хра ма Ваз не се ња Го спод њег у Те ми шва ру (Гра ду), 1998 (Те ми швар : 
Тем пус). – 12 стр. : илу стр. ; 21 цм.

Ти раж 2000. – Са же ци на ру мун ском и не мач ком је зи ку: стр. 11–12. 
Бро ши ра но.

Ду чић, Јо ван
Ra po ar te di plo ma ti ce din Bu cu reşti  : (1937–1939) / Jo van Du čić ; tra du ce re 

Do rin Gămulescu ; cuvânt înainte Acad. Eu gen Si mion. – Bu cu reşti  : Uni ver sal 
Dal si ; Bu cu reşti  : Eu ro po int ; [No vi Sad] : Pro me tej, 1998. – 382 стр. ; 20,0 цм.

Cuvânt înainte / Acad. Eu gen Si mion: стр. 5–8.
ISBN 973-9409-05-9 (бро ши ра но).

Ђор ђе вић, Го ран
Pământ ri si pit / Go ran Djor dje vić ; În româneşte de Sla vo mir Gvo zde no vi ci 

şi Lu cian Ale xiu. – Ti mişoa ra : He stia, 1998 (Ora dea : Im pri me ria de Vest R.A.). 
– 72 стр. ; 20,0 цм. – (Co lecţia  „Pan“).

Go ran Djor dje vić (Notă bio-bibliografică): стр. 69.
ISBN 973-9420-05-2 (бро ши ра но).

Ко ље вић, Ни ко ла
Te me le pa tri ei / Ni ko la Ko lje vić ; ediţie îngrijită de Lu cian Ale xiu ; [ec hi va lenţe 

româneşti sem na te de Bo ri slav D. Kr sti ci, Car men Bla ga, Ce do mir Mi le no vi ci, 
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Li dia Han da bu ra şi Ile a na Ur su ; Tra du ce rea ver su ri lor şi no te de Car men Bla ga]. 
– Ti mişoa ra : He stia, [1998] (Ora dea : Im pri me ria de Vest R.A.). – 192 стр. ; 20,0 цм. 
– (Co lecţia  Nord-Sud).

На слов ори ги на ла: Отаџ бин ске те ме. – Ni ko la A. Ko lje vić: стр. 4. 
ISBN 973-9192-63-3 (бро ши ра но).

Ми ле но вић, Че до мир
Ан ђе ли у ма гли : ро ман / Че до мир Ми ле но вић. – Те ми швар : Хе сти ја, 

1998 (Ti mişoa ra : Im pri me ria Mir ton). – 205 стр ; 20,5 цм.
Че до мир Ми ле но вић: стр. [207].
ISBN 973-9420-18-4 (бро ши ра но).

Ми лин, Жи ва
Stu dii de slavistică / Ji va Mi lin. – Ti mişoa ra : Edi tu ra Mir ton, 1998 (Ti mi-

şoa ra : Im pri me ria Mir ton). – 214 стр. ; 20,5 цм.
Ane xe: стр. 197–213. 
ISBN 973-578-542-0 (бро ши ра но). 

Ми лин, Ми о драг
Re zi stenţa anticomunistă din Munţii Ba na tu lui : (Zo na Do maşne a –Te re go va) : 

In ter vi u ri şi evocări / Mi o drag Mi lin (co ord). – Ti mişoa ra : Edi tu ra Ma ri ne a sa ; 
Ti mişoa ra : Pre sa Universitară Română, 1998. – 219 стр. ; 20,5 цм.

Cuvânt către ci ti tor: стр. V–VII. – In di ce ge ne ral. 
ISBN 973-9496-53-9 
ISBN 973-98550-9-1 (бро ши ра но).

Об ра дов, Ми о драг
Is to rii & Story Rock : vo lu mul III : L–R : Mi mo Ob ra dov. – Ti mişoa ra : Edi-

tu ra Ma ri ne a sa, 1998 (Ti mişoa ra : Ti po gra fia Ma ri ne a sa). – 277 стр. ; 20,0 цм.
ISBN 973-9496-34-2 (бро ши ра но).

Па лер, Ок та ви јан
Има ги нар на пи сма / Ок та ви јан Па лер ; пре вод са ру мун ског Ми ли ја на 

Ву ка ди но вић. – Но ви Сад : Про ме теј ; [Bu cu reşti]  : Eu ro po int ; [Bu cu reşti]  : 
Univer sal Dal si, 1998 (Но ви Сад : Про ме теј). – 182 стр. ; 20,5 цм.

На слов ори ги на ла: Scri so ri ima gi na re. – Ти раж 500. – При ро да је пра ва 
кул ту ра / Ми љур ко Ву ка ди но вић: стр. 7–8. – Увод на на по ме на / О. П.: стр. 
9. – Бе ле шка о ау то ру; стр. 179. 

ISBN 86-7639-351-6 (бро ши ра но).

По па, Ва си ле
Ru mun ske po li tič ke i prav ne in sti tu ci je / Va si le Po pa, Adri jan Be žan ; pre-

vod Lju bo mir Ste pa nov. – Be o grad : Prav no-is tra ži vač ki cen tar, 1998. – 224 стр. ; 
20,5 цм.

Na slov ori gi na la: In sti tuţii  po li ti ce şi ju ri di ce româneşti. – Pred go vor / Đor đe 
La zin: стр. 5–6. – VI Po gla vlje. Se lek tiv na bi bli o gra fi ja: стр. 214–216.

ISBN 86-83027-05-8 (бро ши ра но).



По по вић, Ју стин
Epi sto le le Sfântului Ioan Te o lo gul : co men ta riu / Ar him. Ju stin Po po vi ci / 

Tra du ce re de Sa bin Pre da, Cor nel Co man. – Bu cu reşti  : Edi tu ra Bizantină, 1998 
(Bu cu reşti  : Ti po gra fia Fed). – 126 стр. ; 20,0 цм. – (Co men ta rii la Noul Te sta-
ment : 22).

Пре ве де но са фран цу ског из да ња под на сло вом Com men ta i re des Epîtres 
de Sa int Jean le Théolo gien. – Notă asu pra ediţiei / Traducătorii: стр. 5–6.

ISBN 973-98521-0-6 (бро ши ра но).

Пу сло јић, Адам
Nul ti ste pen po e zi je = Gra dul ze ro al po e zi ei / Adam Pu slo jić ; în româneşte 

de Nic hi ta Stănescu şi Ioan Flo ra. – Ti mişoa ra : He li con, [1998] (Ti mişoa ra : S.C. 
„He li con“ Ba nat S.A.). – 272 стр. ; 11,5 цм. 

Из бор из пе са ма на срп ском и на ру мун ском је зи ку. – Пре ве де ни тек-
сто ви упо ред но на срп ском и ру мун ском. – Adam Pu slo jić / Mir cea To muş: 
стр. 252–263. – Notă biobibliografică: стр. 264–265.

ISBN 973-574-465-1 (у твр дом по ве зу).

Ра ич ко вић, Сте ван
То чак за му че ње / Сте ван Ра ич ко вић ; из бор, пре пев и по сло вље Иво 

Мун ћан = Ro a ta su pli ci u lui / Ste van Ra ič ko vić ; se lecţie , tra du ce re şi post faţă 
Ivo Mun cian. – Pan ci o va : Li ber ta tea, 1998 (Bu di sa va Kri Mel). – 101 стр. ; 21 цм. 
– (Co lecţia  Lu mi na ; Se ria 1996 Nr. 3(17).

На по ре до ори ги нал ни срп ски и пре ве де ни ру мун ски текст. – За пис уз 
је дан цр теж = Însemnare la un de sen / И. М.: стр. 4–5. – По сло вље = Post faţă: 
стр. 94–97.

YU ISSN 0350-4147 (бро ши ра но).

Ско ро бе те, Јон
Ге о ме три ја сне га / Јон Ско ро бе те ; [превели Сла во мир Гво зде но вић, 

Љу бин ка Перинац]. – Ба ња Лу ка : Књи жев на за јед ни ца „Ва со Пе ла гић“, 
1998 (Ба ња Лу ка : Гра фид). – 64 стр. ; 17 цм. – (Би бли о те ка Бра ти мље ња ; 
књи га 1).

Ти раж 500. – Бе ле шка о пи сцу: стр. 64.
ISBN 86-7997-015-9 (бро ши ра но).

Срп ска књи жев на на гра да
Срп ска књи жев на на гра да : на гра ђе на де ла од 1991. до 1996. го ди не. – 

Бе о град : Дра ган Стој ко вић, 1998 (Бе о град : „Јо ван“). – 280 стр. ; 20,5 цм.
Ти раж 500. – Бо ље да смо жи ви не го мр тви / Дра ган Стој ко вић: стр. 

3–4. – О овој књи зи / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 5–6. – Би бли о граф ске бе-
ле шке: стр. 239–257. – По го вор / Не бој ша С. По по вић: стр. 259–266. – За пи-
сни ци Срп ске књи жев не на гра де од 1991–1996. го ди не: стр. 267–275.

Бро ши ра но. 

Ста не ску, Ни ки та
Bel gra dul în cin ci pri e te ni / Nic hi ta Stănescu ; tra du ce re de Adam Pu slo jić 

= Be o grad u pet pri ja te lja / Ni ki ta Sta ne sku ; s ru mun skog Adam Pu slo jić. – 

215
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Ediţia a do ua. – Ti mişoa ra : He li con, 1998 (Ti mişoa ra : S.C. „He li con“ Ba nat S.A.). 
– 104 стр. ; 11,5 цм.

Пр во из да ње: Вр шац 1971. – Упо ред ни текст у ру мун ском ори ги на лу и у 
срп ском пре во ду. – Bel gra dul în cin ci pri e te ni / Ang hel Dumbrăveanu: стр. 5–10.

ISBN 973-574-454-6 (у твр дом по ве зу).
Улић, Ла у рен ци ју

Ho mo fic tus : есе ји / Ла у рен ци ју Улић ; пре вео Бо ри слав Кр стић Ве ли-
ми ров. – Бе о град [!] ; Но ви Сад : Про ме теј ; Bu cu reşti  : Eu ro po int ; Bu cu reşti  : 
Uni ver sal Dal si, 1998 (Но ви Сад : Про ме теј). – 182. стр. ; 20,5 цм.

Не до ста је Бе ле шка о ау то ру, на ја вље на у са др жа ју и у Ка та ло ги за ци ји 
CIP.

ISBN 86-7639-379-6 (бро ши ра но).
У пла вом кру гу

У пла вом кру гу зве зда : срп ска по сле рат на по е зи ја у Ру му ни ји : (до 1996) 
/ Сла во мир Гво зде но вић (прир.). – Бе о град : ОР екс порт-им порт, 1998 (Бе о-
град : ОР екс порт-им порт). – 341 стр. ; 20,5 цм.

Ти раж 1.000. – Уме сто пред го во ра / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 7–9.
Бро ши ра но.

Чо бо тин, Бла го је
Се о ба на пу ште них ку ћа / Бла го је Чо бо тин. – Те ми швар : Хе сти ја, 1998 

(Ti mişoa ra : Im pri me ria Mir ton). – 52 стр. ; 20,5 цм.
ISBN 973-9420-11-7 (бро ши ра но).

1999.

Ано ним
Ru i ne le Or to do xi ei : bi se ri ci şi mănăstiri or to do xe sârbe dis tru se, pângărite şi 

de va sta te : 1991–1999 / tra du ce re din lim ba engleză de Io nuţ Gur gu. – Bu cu reşti  : 
Sca ra, 1999 (Ti mişoa ra : Bru mar). – 255 стр. : илу стр. ; 24 цм. – (Co lecţia  Pri-
go a na : 1).

Са др жи две це ли не: Ge no cid spi ri tual : o pri vi re de an sam blu asu pra bi se-
ri ci lor şi mănăstirilor dis tru se, de va sta te sau pângărite în tim pul războiului : 
1991–1995(1997) / Slo bo dan Mi le u snić: стр. 8–223. и Ko so vo cru ci fi cat : bi se ri ci 
or to do xe sârbe din Ko so vo şi Me to hia dis tru se şi de sac ra li za te : (iu ni e –oc tom brie 
1999): стр. 224–245. 

Cvânt înainte la ediţia românrască: стр. 5. – [Предговор] / Pa tri ar hul 
Sârbilor Pa vle: стр. 9–10. – Spi ri tual ge no ci de: стр. 246–251. – Sha me and bla me 
in the fa ce of chri stian Eu ro pe / Am fi lo hi je, Me tro po li tan of Mon te ne gro and the 
Lit to ral: стр. 252–255.

ISBN 973-99208-2-9 (бро ши ра но).
Ано ним

Nor dul sârbesc : poeţi sârbi din se co lul XX / O an to lo gie de Draš ko Re djep ; 
tra du ce re de Sla vo mir Gvo zde no vi ci, Lu cian Ale xiu ; no te bi bli o gra fi ce de Mir ja na 
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Br ko vić. – Ti mişoa ra : He stia, [1999] (Ora dea : Im pri me ria de Vest). – 224. стр. ; 
20,0 цм.

Aver ti sment / D. Re djep: стр. 6. – Nor dul, par tea sârbească a lu mii şi a lu-
mi nii / Draš ko Re djep: стр. 9–16.

ISBN 973-9420-31-1 (бро ши ра но).
Ано ним

Ti mişoa ra în Ar hi ve le Eu ro pei Li be re : 17–20 de cem brie 1989 / ed. Mi o drag 
Mi lin (co ord), An drei Mi lin, Ali na Şoşdean. – Bu cu reşti  : Fun daţia Aca de mia 
Civică, 1999 (Ti mişoa ra : Ti po gra fia Ma ri ne a sa). – 310 стр. : пор трет гл. ко орд. ; 
20,0 цм. – (Do cu men te ; 3). 

Са др жи 224 до ку мен та на ен гле ском, не мач ком, фран цу ском и ру мун-
ском је зи ку. – In tro du ce re / Mi o drag Mi lin: стр. 7–9. – Notă asu pra ediţiei: стр. 
10. – In di ce: стр. 303–310.

ISBN 973-98437-7-8 (бро ши ра но).
Ве ли ми ро вић, Ни ко лај

Învăţături de spre bi ne şi rău / Epi sco pul Ni co lae [!] Ve li mi ro vi ci [!] ; Tra du-
ce re din lim ba sîrbă de părintele Te o fil Pe tre scu. – Bu cu reşti  : Σοφίά, 1999 (Bu-
cu reşti  : Ti po gra fia Mi ron). – 208 стр. ; 20,5 цм.

На слов ори ги на ла: Ми сли о до бру и злу. – Epi sco pul Ni co lae [!] Ve li mi-
ro vi ci [!], mar tir al po po ru lui sîrb / Edi tu ra: стр. 5–10.

ISBN 973-98947-1-2 (бро ши ра но).
Гво зде но вић, Сла во мир

И. : пе сме / Сла во мир Гво зде но вић. – Те ми швар : Хе сти ја, 1999 (Ora dea : 
Im pri me ria de Vest). – [4], A–Ш, [9] стр. ; 16,0 цм. – (Bi blos : Срп ски пе сни ци 
20. ве ка).

Ре кли су: [1]–[2] тре ће паг. – Бе ле шка о пи сцу: [3]–[6] тре ће паг.
ISBN 973-9420-30-3 (бро ши ра но).

Жив ко вић, Мир ко
Dicţio nar : sârb-român : român-sârb / Mir co Jiv co vi ci. – [Bu cu reşti]  : Te o ra, 

1999. – 314 стр. ; 24,0 цм.
Cuvânt înainte: стр. 4. – Li sta abre vi e ri lor: стр. 6.
ISBN 973-601-955-1 (бро ши ра но).

Или јин, Не бој ша
Lup ta pen tru su pre maţie  în şah / Pi us Brînzeu, Ne boişa Il li jin. – Ti mişoa ra : 

He li con, 1999 (Ti mişoa ra : S.C. „He li con“ Ba nat S.A). – 264 стр. : илу стр. ; 24,0 цм.
ISBN 973-574-541-0 (бро ши ра но).

Мар ја нов, Ми о драг
*Tre ce rea ni mi cu lui prin ce va / Ba ta Ma ri a nov. – Bu cu reşti  : Cra ter, 1999.

Ми ле но вић, Че до мир
Ве тар кроз пра зну со бу : сти хо ви / Че до мир Ми ле но вић. – Те ми швар : 

Хе сти ја, 1999 (Ti mişoa ra : S.C. A&H Urzică S.R.L.). – 120 стр ; 20,5 цм.
ISBN 973-9420-22-2 (бро ши ра но).
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Ми лин, Живa
Ода бра ни освр ти / Жив ко Ми лин. – Те ми швар : Мир тон, 1999 (Ti mi-

şoa ra : Im pri me ria Mir ton). – 156 стр. ; 16,5 цм.
О овим освр ти ма / Жив ко Ми лин: стр. 5.
ISBN 973-578-841-1 (бро ши ра но).

Ми лин, Жи ва
Din vec hi le re laţii  cul tu ra le sârbo-române : Cir cu laţia ma nu scri se lor sla vo ne 

sârbe şi a scri e ri lor sârbeşti în Ţările Române / Ji va Mi lin. – Ti mişoa ra : Edi tu ra 
Eu ro stam pa, 1999 (Ti mişoa ra : Ti po gra fia Eu ro stam pa). – 223 стр. ; 20,5 цм.

Re zi me: стр. 207–213. – Abre vi e ri: стр. 214–215. – Ta bel si nop tic al ma nu-
scri se lor şi scri e ri lor: стр. 216–221. 

ISBN 973-8027-12-8 (бро ши ра но). 

Мир ко вић, Че до мир
Fri ca de li nişte  / Če do mir Mir ko vić ; tra du ce re de Vişisla va Vin chi. – Ti mi-

şoa ra : He li con, 1999 (Ti mişoa ra : S.C. „He li con“ Ba nat S.A.). – 108 стр. ; 20,0 цм. 
Из бор. – Бе ле шка о ау то ру: стр. [109].
ISBN 973-574-556-9 (бро ши ра но).

Ња гуљ, Слав ко
Аскет ска ши ба ња / Слав ко Ња гуљ ; по го вор Ми ли во је В. Иса и ло вић. 

– Фо то тип ско из да ње. – Те ми швар – Бе о град – Но ви Сад : Из да ње при ја те ља 
и по ро ди це, 1999 (Те ми швар : Тем пус). – 86 стр. : илу стр. ; 16 цм.

Фо то тип ски пре у зе то пан че вач ко из да ње из 1936. – Ти раж 500. – Бе ле шка 
о ау то ру: стр. 75–77. – Из књи ге Бе ла ча пља: стр. 79–83. – О овом из да њу / 
Сте ван Бу гар ски: стр. 84–86. 

Бро ши ра но.

Пе ри нац Стан ков, Љу бин ка
Пи то ми звук. – Бе о град : Елит, 1999 (Бе о град : Ин тер принт). – 58 стр. ; 

20,0 цм.
Пи то ми звук / Бо ри слав Кр стић Ве ли ми ров: стр. 5–7.
Бро ши ра но.

Пе тро вић, Ду шан
Za ru ri de apă / Duşan Pe tro vi ci ; cu şap te de se ne de Dan Ur sac hi. – Ti mi-

şoa ra : Bru mar, 1999. – 72 стр. : илу стр. ; 21,0 цм.
ISBN 973-9295-52-5 (бро ши ра но).

По по вић, Ју стин
Bi se ri ca şi sta tul : adevărul de spre Bi se ri ca Sârbă în Yugo sla via comunistă 

/ Ar hi man drit Iu stin [!] Po po vi ci [!]. – [Sal ci a] : Schi tul Sfântul Se ra fim de Sa rov, 
1999. – 80 стр. : илу стр. ; 20,0 цм. 

На слов ори ги на ла: Исти на о Срп ској пра во слав ној цр кви у ко му ни-
стич кој Ју го сла ви ји. – Luptător con tra ere zi ei tu tu ror ere zi i lor – ecu me ni smul: 
стр. 5–6. – Крат ки из во ди из бо го слов ских тек сто ва у ве зи са те мом: стр. 52–75.

ISBN 98655-4-X [!] (бро ши ра но).
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Стан ко вић, Во јин
Har ta arheologică a Cli su rii Dunării / Voin Stan co vi ci. – Reşiţa : Edi tu ra 

Tim pul, 1999 (Reşiţa : Ti po Teh). – 44 стр., 1 ма па : илу стр. ; 21,0 цм.
ISBN 973-9249-73-6 (бро ши ра но).

Ста ној ло вић, Алек сан дар
Срп ска свад ба у ју жном Ба на ту : кра јем XIX ве ка / Алек сан дар Ста ној-

ло вић ; [у но те ста вио Ми хај ло Шипош]. – Но ви Сад : Вла дан Ста но јев ; 
Но ви Сад : Ар хив Вој во ди не, 1999 (Но ви Сад : Бу дућ ност). – 44, 18 стр. : 
илу стр. но те ; 24,5 цм.

Ти раж 200. – Бла го за ви ча ја / Ве сна Ба шић: стр. 3–4. – Бе ле шке о пи сцу 
/ Бог дан Т. Ста но јев.

Бро ши ра но.

Фи ру ло вић, Дра го љуб
*Ape mu rin de / Dra go ljub Fi ru lo vić ; tra du ce re Li u bin ca Pe ri naţ Stan cov. 

– Râmnicu Sărat, 1999.

CON TRI BUŢII LA BI BLI O GRA FIA RETROSPECTIVĂ  
A SÂRBILOR DIN ROMÂNIA

Ste van Bu gar ski

Re zu mat

Începând cu anul 1990, iar ofi cial cu 1994, Uni u nea Sârbilor din România a de ve nit 
edi to rul vo lu me lor ca re aparţin li te ra tu rii sârbilor din România. Dar alături de ediţii le 
Uni u nii, ace lu iaşi do me niu bi bli o gra fic aparţin şi vo lu me le apărute la al te edi tu ri din 
România şi străinătate. Cu oca zia încercării de a se tre ce în revistă şi această ac ti vi ta te 
editorială, s-a con sta tat că ea nu este de loc neglijabilă din punct de ve de re al vo lu mu lui, 
nerămânând în ur ma ediţii lor Uni u nii, meritând aşadar să fie tratată în mod dis tinct. Bi-
bli o gra fia ediţii lor Uni u nii Sârbilor din România fi ind prezentată începând cu numărul 
6 (2012) al re vi stei „Те ми швар ски збор ник”, urmează acum de scri e rea activităţii edi to-
ri a le în afa ra Uni u nii. Datorită vo lu mu lui ma re, şi ace a sta va fi publicată pe pe ri o a de. 
Sunt cu prin se pu bli caţii  mo no gra fi ce din do me niul be le tri sti cii şi ştiinţelor uma ni ste 
(fi lo lo gie, is to rie, ge o gra fie, fi lo zo fie, re li gie, etc.), cuprinzând:

• tot ce ea ce au pu bli cat sârbii născuţi în România (re spec tiv pe ac tu a lul te ri to riul a 
României) ca au to ri, co a u to ri sau traducători, ori un de şi în ori ce limbă, însă nu la 
Edi tu ra Uni u nii Sârbilor din România;

• tot ce ea ce s-a pu bli cat în România în lim ba sârbă, ex ceptând Edi tu ra Uni u nii Sâr-
bilor din România, in di fe rent de au tor;

• tot ce ea ce s-a pu bli cat în România în lim ba sârbă, ex ceptând Edi tu ra Uni u nii Sâr-
bilor din România, ca tra du ce re din lim ba sârbă sau din au to ri sârbi, in di fe rent de 
traducător, re spec tiv de lim ba în ca re s-a tra dus.
Această primă par te cu prin de pe ri o a da 1990–1999.
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CON TRI BU TI ONS TO THE RE TRO SPEC TI VE BI BLI O GRAPHY  
OF THE SERBS IN RO MA NIA

Ste van Bu gar ski

Sum mary

Star ting in 1990 and of fi ci ally in 1994, the Union of Serbs in Ro ma nia has be co me 
the pu blis her of the bo oks be lon ging to the li te ra tu re of the Serbs in Ro ma nia. Along 
with the edi ti ons of the Union, bo oks from ot her pu blis hers in Ro ma nia and abroad be-
long to the sa me bi bli o grap hi cal do main as well. Upon the at tempt to ma ke an over vi ew 
of that pu blis hing ac ti vity too, it has been ascer ta i ned that it is not only un ne glec ta ble, 
but that it is com pa ra ble to the ac ti vity of the Union, de ser ving the re fo re to be dis tinctly 
analyzed. As the bi bli o graphy of the Uni on’s edi ti ons has been pre sen ted in se ve ral parts 
star ting with num ber 6 (2012) of “Te miš var ski zbor nik”, the de scrip tion of the pu blis-
hing ac ti vity out si de the Union fol lows next. Due to the vo lu me of in for ma tion, this bi-
bli o graphy will be pu blis hed in parts, as well. Mo no grap hic edi ti ons from the do main of 
hu ma ni stic sci en ces (phi lo logy, hi story, ge o graphy, phi lo sophy, re li gion, etc.) are com-
pri sed, as fol lows:

• everything that was pu blis hed by Serbs born in Ro ma nia (re spec ti vely on the ter ri-
tory of to day’s Ro ma nia) as aut hors, co-aut hors or tran sla tors, anywhe re or in any 
lan gu a ge, ex cept at the Pu blis hing Ho u se of the Union of Serbs in Ro ma nia;

• everything that was pu blis hed in Ro ma nia in the Ser bian lan gu a ge, ex cept at the 
Pu blis hing Ho u se of the Union of Serbs in Ro ma nia, no mat ter by which aut hor;

• everything that was pu blis hed in Ro ma nia, ex cept at the Pu blis hing Ho u se of the 
Union of Serbs in Ro ma nia, as a tran sla tion from Ser bian or from Ser bian aut hors, 
no mat ter by which tran sla tor and in which lan gu a ge.
This first part com pri ses the in ter val bet we en 1990–1999.
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А д р и  а  н а  С и  д а  М а  њ е а

ИЗ ДА ВАЧ КИ ПО ДУ ХВАТ СА ВЕ ЗА СР БА  
У РУ МУ НИ ЈИ 2015/16.

СА ЖЕ ТАК: Са вез Ср ба, ма њин ска ор га ни за ци ја Ср ба у Ру му ни ји, осно ва-
на 1989, има ла је из ве сну из да вач ку де лат ност још од 1990. а ре ги стро ва ла се као 
из да вач 1994. го ди не. У на став ку ре тро спек тив не би бли о гра фи је Са ве за Ср ба у 
Ру му ни ји, об ја вље не у Те ми швар ском збор ни ку бр. 6 (2012) и 7 (2014), ко ја је до ве-
де на до го ди не 2011/12, на ста вље но је во ђе ње те ку ће би бли о гра фи је од бр. 8 (2015) 
за го ди не 2013/14, а ов де сле ди би бли о гра фи ја за раз до бље 2015/16. Ме то до ло ги ја 
је де таљ но опи са на на са мом по чет ку ра да у Те ми швар ском збор ни ку бр. 6 (2012). 
По себ но се по но во на гла ша ва да се опи су ју мо но граф ске пу бли ка ци је ко је су са-
мо стал на из да ња Са ве за Ср ба у Ру му ни ји и из да ња где је Са вез Ср ба у Ру му ни ји 
глав ни из да вач.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Са вез Ср ба у Ру му ни ји, из да ва штво Ср ба у Ру му ни ји, Те ми-
швар, мо но граф ске пу бли ка ци је Ср ба у Ру му ни ји, пе ри о ди ка Ср ба у Ру му ни ји.

1. Са мо стал на из да ња и из да ња где је Са вез Ср ба у Ру му ни ји  
глав ни из да вач

1.1. Мо но граф ске пу бли ка ци је (на ста вак)

2015.

Ба нат ски ал ма нах
Ба нат ски ал ма нах : 2015 / при ре ди ли: Љу бо мир Сте па нов, Сла во мир 

Гво зде но вић, Адри јан Ни ко лић. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2015 
(Ti mişoa ra : S.C. U.R.C. Xe dos S.R.L). – 320 стр. : илу стр. ; 24 цм. – (По себ на 
из да ња : Ал ма на си и ка лен да ри ; Књи га 5).

ISSN 2069-5845 (бро ши ра но)

Јо ва но вић, Је ле на
Пе вач ко на сле ђе Ср ба у Гор њем Ба на ту у Ру му ни ји : све до чан ства на 

ис те ку ХХ ве ка. – Бе о град : Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ ; Те ми швар : 
Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2015 (Те ми швар : URC. Xe dos). – 338 стр. : илу стр. ; 
24 цм. – (По себ на из да ња : Ал ма на си и ка лен да ри ; Књи га 5).
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Ти раж 400. – Ли те ра ту ра: стр. 177–192. – Име на ме ста, пе ва ча и ка зи-
ва ча: стр. 193–194. – При ло зи: стр. 195–284. – Са же ци на срп ском, ру мун-
ском и ен гле ском је зи ку: стр. 285–335. – О ау то ру: стр. 337–338.

ISBN 978-606-8079-68-4 (у твр дом по ве зу)
784(498.5)

Кор ња, Рај ко
„Lim ba jul urii“ : ex pri ma rea mediatică în con flic tul din fo sta Iu go sla vie / 

Ra i co Cor nea. – Ti mişoa ra : Uni u nea Sârbilor din România, 2015 (Ti mişoa ra : 
S.C. U.R.C. Xe dos S.R.L). – 200 стр. : илу стр. ; 24,0 цм. 

Текст књи ге је ау то ро ва док тор ска ди сер та ци ја. – Pre faţă / Ale xan dru 
Ra do van: стр. 7–8. – Bi bli o gra fie finală: стр. 165–177. – Ane xe: стр. 178–192. 
– Sum mary: стр. 193. – In dex: стр. 194–198. – De spre au tor: стр. 199.

ISBN 978-606-8079-64-6 (бро ши ра но)
94(497.1)

Кр стић, Бо ри слав Ђ.
На род ни жи вот и оби ча ји Кли су ра ца и По ља ди ја ца / Бо ри слав Ђ. Кр-

стић. – Дру го, до пу ње но из да ње. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2015 
(Ti mişoa ra : S.C. U.R.C. Xe dos S.R.L). – 356 стр. : илу стр. ; 24,0 цм. – (Мо но-
гра фи је ; књ. 79).

Пр во из да ње об ја вље но по смрт но код истог из да ва ча 2002. – До да так: 
стр. 339–342. – Би бли о гра фи ја и на по ме не: стр. 343–348. 

ISBN 978-606-8079-60-8 (бро ши ра но)
39

Мар ков Јор го ван, Ја вор ка
Тра жим за нат ко јег ви ше не ма : (есе ји о ско ро не ста лим за на ти ма и за-

ни ма њи ма у По мо риш ју) / Ја вор ка Мар ков Јор го ван. – Те ми швар : Са вез 
Ср ба у Ру му ни ји, 2015 (Ti mişoa ra : S.C. U.R.C. Xe dos S.R.L). – 152 стр. : илу-
стр. ; 20,5 цм. – (Мо но гра фи је ; књ. 80).

Мај стор ско пи смо Ја вор ке Мар ков Јор го ван / Људ ми ла Шај ти нац: стр. 
149–150. 

ISBN 978-606-8079-68-0 (бро ши ра но)
331.54

Мир ја нић, Дра га
Пе сме за ма лу и ве ли ку де цу. – Дра га Мир ја нић ; [илустрације Иси до ра 

Сто ја нов Беринде]. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2015. – 107 стр. : 
илу стр. ; 20,0 цм. – (Књи жев ност за де цу ; књ. 14).

По смрт но из да ње. – Књи га за сто но ге, сто крил не ју на ке пе сни ко ве / 
Сла во мир Гво зде но вић: стр. 95–99. – Бе ле шка о ау то ру: стр. 101–107.

ISBN 978-606-8079-62-2 (бро ши ра но)
82
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Мун ћан, Иво
Ћут ње и сно ви ђе ња : (пе сме) / Иво Мун ћан. – Те ми швар : Са вез Ср ба у 

Ру му ни ји, 2015 (Ti mişoa ra : Ti po gra fia Bi stra). – 160 стр. ; 20,0 цм. – (Књи-
жев ност ; књ. 56).

Бе ле шка о пи сцу: стр. 154.
ISBN 978-606-8079-63-9 (бро ши ра но)
82

Ра ди че ви ћи у Те ми шва ру
Ра ди че ви ћи у Те ми шва ру : ра до ви ме ђу на род но га на уч ног ску па : Те-

ми швар, 29–30. ав густ 2014 / Сте ван Бу гар ски, Љу бо мир Сте па нов (прир.). 
– Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2015 (Ti mişoa ra : S.C. U.R.C. Xe dos 
S.R.L). – 192 стр. : илу стр. ; 24,0 цм. – (На уч на ли те ра ту ра ; књ. 21).

ISBN 978-606-8079-59-2 (бро ши ра но)
323.1

Сте па нов, Љу бо мир
Та ли ја – 45 : (1970–2015) / Љу бо мир Сте па нов, Ве сна Ро шка. – Те ми-

швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2015 (Ti mişoa ra : S.C. U.R.C. Xe dos S.R.L). – 
160 стр. : илу стр. ; 24,0 цм. – (Мо но гра фи је ; књ. 78).

Уз ово из да ње / Љу бо мир Сте па нов: стр. 5. – На стр. 27–109 тек сто ви 
пре у зе ти из пе ри о дич них пу бли ка ци ја. – Фо то-ал бум Та ли ја-45: стр. 117–158.

ISBN 978-606-8079-58-5 (бро ши ра но)
792

Сте па нов, Љу бо мир
Ка та лог из ло жбе : „Арад ска твр ђа ва – ау стро у гар ски ло гор за срп ске 

ин тер нир це у Пр вом свет ском ра ту“ / Љу бо мир Сте па нов (ау тор ка та ло га). 
– Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2015 (Ti mişoa ra : S.C. U.R.C. Xe dos 
S.R.L). – 88 стр. : илу стр. ; 14,5 х 21,0 цм. – (На уч на ли те ра ту ра ; књ. 22).

У ор га ни за ци ји Са ве за Ср ба у Ру му ни ји из ло жбу при ре ди ли: Љу бо мир 
Сте па нов, Бо жи дар Па нић, Сла во љуб Сто ја ди но вић-Ре грут и Си ма Жар ков. 
– Текст на срп ском и ру мун ском је зи ку. 

ISBN 978-606-8079-65-3 (бро ши ра но)
94(=163.41)(498)

2016.

Ан дрић, Иво
Dom nişoa ra / Ivo An drić ; traducere de Do rin Gămulescu. – Ti mişoa ra : 

Uni u nea Sârbilor din România, 2016 (Ti mişoa ra : S.C. U.R.C. Xe dos S.R.L). – 
246 стр. ; 20,5 цм.

На слов ори ги на ла: Го спо ђи ца. – Ivo An drić – un Ho mer al Bal ca ni lor / 
Oc ta via Ne del cu: стр. 7–36.

ISBN 978-606-8079-71-4 (бро ши ра но)
821.163.41-84=135.1
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Арад кроз вре ме
Арад кроз вре ме : 16 : збор ник ра до ва са ме ђу на род но га на уч ног ску па : 

Арад, 11–12. сеп тем бра 2015 : [з борник ра до ва са Ше сна е стог сим по зи ју ма 
у Ара ду 2015. године] / [Оперативни ор га ни за то ри: Љу бо мир Сте па нов, Сте-
ван Бугарски] ; при ре ди ли Сте ван Бу гар ски, Љу бо мир Сте па нов = Ara dul 
de-a lun gul tim pu lui : [16] : [cu le ge re de tex te de la аl ХVI-lea sim po zion din Arad 
în anul 2015] / [Or ga ni za to ri ope ra ti vi: Lju bo mir Ste pa nov, Ste van Bu gar ski]. – 
Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2016 (Ti mişoa ra : S.C. U.R.C. Xe dos 
S.R.L). – 142 стр. : илу стр. ; 20,5 цм. – (На уч на ли те ра ту ра ; књ. 23).

ISSN 1843-3642 (бро ши ра но)
94(=163.41)(498)(063)

Ба нат ски ал ма нах
Ба нат ски ал ма нах : 2016 / при ре ди ли: Сла во мир Гво зде но вић, Адри јан 

Ни ко лић Шулц. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2016 (Ti mişoa ra : S.C. 
U.R.C. Xe dos S.R.L). – 392 стр. : илу стр. ; 24 цм. – (По себ на из да ња : Ал ма-
на си и ка лен да ри ; Књи га 6).

Број по све ћен пре ми ну лом Љу бо ми ру Сте па но ву.
ISSN 2069-5845 (бро ши ра но)

Бу гар ски, Сте ван
Лек си кон Ср ба књи жев ни ка са да на шње те ри то ри је Ру му ни је : 1705–

2015 / Сте ван Бу гар ски, Жив ко Ми лин. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни-
ји, 2016 (Ti mişoa ra : S.C. U.R.C. Xe dos S.R.L). – 251 стр. : илу стр. по р тре ти ма 
за сту пље них ау то ра ; 25,0 цм. – (На уч на ли те ра ту ра ; књ. 25).

При ступ / Ау то ри: стр. 5–9. – Бе ле шка о пе ри о ди ци ма: стр. 235–250.
ISBN 978-606-8079-74-5 (у твр дом по ве зу)
821.163.41(498).09

Гво зде но вић, Сла во мир
Са срп ског лим ба = De pe lim bul sârbesc = A szerb limesről = From the 

Ser bian Bor der / Сла во мир Гво зде но вић, Пе тар Ми ло ше вић. – Те ми швар : 
Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2016. – 80, 80 стр. ; 20,5 цм. – (Пре во ди ; књ. 22).

По 10 пе са ма сва ко га од дво ји це ау то ра, гру пи са но, на срп ском и у пре-
во ди ма на ру мун ски, ма ђар ски и ен гле ски.

ISBN 978-606-8079-78-3 (бро ши ра но)
821.163.41-1=00

Ђо го, Гој ко
Na vi ga re în ceaţă / Goj ko Djo go ; [Sla vo mir Gvo zde no vi ci, Alek san dar Sto-

i co vi ci (trad.]. – Ti mişoa ra : Uni u nea Sârbilor din România, 2016 (Ti mişoa ra : S.C. 
U.R.C. Xe dos S.R.L). – 84 стр. ; 20,0 цм. – (Tra du ce ri ; car tea 23).

Бе ле шка о пи сцу: стр. 81.
ISBN 978-606-8079-79-0 (бро ши ра но)
821.163.41-1=135.1



Ми лин, Ми о драг
Sârbii în Gol go ta Bărăganului : noi con tri buţii / Mi o drag Mi lin, Ţvet co Mi-

ha i lov, An drei Mi lin = Ср би у Ба ра ган ској Гол го ти : но ви при ло зи / Ми о драг 
Ми лин, Цвет ко Ми хај лов, Ан дреј Ми лин. – Ti mişoa ra : Edi tu ra Mir ton ; Ti-
mi şoa ra : Uni u nea Sârbilor din România, 2016 (Im pri me ria Mir ton). – 432 стр. : 
илу стр. ; 23,5 цм.

Сви тек сто ви уза стоп но на ру мун ском и срп ском је зи ку. – O nouă car te 
= Још јед на књи га / Pe tru Mir ci ov: стр. 7–10. – Са же ци на не мач ком и ен гле-
ском је зи ку: стр. 430–431.

ISBN 978-973-52-1645-0 
ISBN 978-606-8079-70-7 (бро ши ра но)
323.1

Ми цић, Ми лан
Не ви дљи ва се о ба : (уло га Ср ба из Ру му ни је у ко ло ни за ци ји ју го сло вен-

ског Ба на та 1920–1941) / Ми лан Ми цић. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 
2016 (Ti mişoa ra : S.C. U.R.C. Xe dos S.R.L). – 84 стр. ; 20,0 цм. – (На уч на ли те-
ра ту ра ; књ. 24).

При ло зи: стр. 71–79. – Из во ри: стр. 80–81. – Ли те ра ту ра: стр. 81–82. – 
Бе ле шка о пи сцу: стр. 83.

ISBN 978-606-8079-76-9 (бро ши ра но)
94(=163.41)(498)

Мун ћан, Иво
Ре кви јем у ду е ту : (мо но граф ске за бе ле шке о Са ви Или ћу) / Иво Мун-

ћан, Ми ро слав Ро сић. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2016 . – 151 стр. : 
илу стр. ; 20,5 цм. – (Мо но гра фи ја ; књ. 82).

На стр. 35–42, 48–61, 93–109 текст пре у зет из раз бух ау то ра. – Би блио-
гра фи ја: стр. 134–136, – Фо то ал бум: стр. 137–149. 

ISBN 978-606-8079-69-1 (бро ши ра но)
821.163.4-4=135.1=163.4

Пе ри нац Стан ков, Љу бин ка
Жен ска ли ни ја : ко лум не / Љу бин ка Пе ри нац Стан ков. – Те ми швар : 

Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2016 (Ti mişoa ra : S.C. U.R.C. Xe dos S.R.L). – 168 стр. ; 
20,0 цм. – (Пу бли ци сти ка, есе ји ; књ. 19).

Мул ти жан ров ске осо бе но сти про зе Љу бин ке Пе ри нац Стан ков: стр. 
151–160. – Бе ле шка о ау то ру: стр. 161–163.

ISBN 978-606-8079-75-2 (бро ши ра но)
821.163.41-32

Смех ни је грех
Смех ни је грех : срп ски ху мор и са ти ра у ре ги о ну и ди ја спо ри : збор-

ник / Алек сан дар Чо трић (прир.) ; [илустрације Ана ста си ја Васић]. – Те ми-
швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2016 (Im pri me ria Mir ton). – 424 стр. : илу стр. ; 
24,0 цм. – (Ан то ло ги је ; књ. 28).
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За сту пље на 93 ау то ра из 23 зе мље са пет кон ти не на та. – У збор ни ку 
ау то ри азбуч ним ре до сле дом пре зи ме на. – Код сва ког ау то ра би о би бли о граф-
ска бе ле шка. – Пи сци ко ји су пре шли све гра ни це / Алек сан дар Чо трић: 
стр. 5–33. – Оди се ја са за ви ча јем у ср цу / Ви то мир Те о фи ло вић: стр. 34–42. 
– О при ре ђи ва чу: стр. 417–418. – По го вор. Ску пи бр ке, вре ди пу то ва ти / 
Сла во мир Гво зде но вић: стр. 419.

ISBN 978-606-8079-72-1 (бро ши ра но)
821.163.41-7(082)

Сте па нов, Љу бо мир
Са вез Ср ба у Ру му ни ји : 25 / Љу бо мир Сте па нов. – Те ми швар : Са вез 

Ср ба у Ру му ни ји, 2016 (Ti mişoa ra : S.C. U.R.C. Xe dos S.R.L). – 224 стр. : илу-
стр. ; 24,0 цм. – (Мо но гра фи је ; књ. 76).

Уме сто уво да, по во дом 25 го ди на Са ве за Ср ба у Ру му ни ји: стр. 5–6. – 
При ло зи: стр. 141–163. – Са же ци на ру мун ском и ен гле ском је зи ку: стр. 164–
168. – Фо то-хро ни ка на ше ак тив но сти: стр. 169–221.

ISBN 978-606-8079-53-0 (бро ши ра но)
061.1(=163.41)(498)

Сте па нов, Љу бо мир
Ср би у Ве ли ком Се ми клу шу : књи га пр ва (до 1975. го ди не) / Љу бо мир 

Сте па нов, Ве сна Ро шка – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2016 (Ti mi şoa ra : 
S.C. U.R.C. Xe dos S.R.L). – 308 стр. : илу стр. ; 24,0 цм. – (Мо но гра фи је ; књ. 72).

У опи су ЦИП го ди на из да ња 2013. – О овом из да њу: стр. 5–6. – При ло зи 
и гра ђа: стр. 257–280. – Би бли о гра фи ја: стр. 281–284. – Са же так на ру мун-
ском је зи ку: стр. 285–286. – Фо то ал бум: стр. 287–306.

ISBN 978-606-8079-37-0 (бро ши ра но)
323.1(=163.41)(498)

AC TI VI TA TEA EDITORIALĂ A UNI U NII SÂRBILOR DIN ROMÂNIA 2015/16.

Adri a na 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, 
publicată în nu me re le 6 (2012) şi 7 (2014) ale pre zen tei re vi ste, ca re a ajuns la anul 2012, 
s-a tre cut la bi o gra fie curentă pen tru anii 2013/14 în numărul 8 (2015) şi se continuă ai ci 
pen tru pe ri o a da 2015/16. 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.
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THE PU BLIS HING AC TI VITY OF THE UNION OF SERBS IN RO MA NIA 2015/16

Adri a na 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 in num ber 8 (2015) for the 
years 2013/14, whi le in the cur rent ar tic le the bi bli o graphy for the pe riod 2015/16 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 whe re sin gle or main edi tor is The Union of Serbs in Ro ma nia are 
de scri bed.





С В Е Д О Ч А Н С Т В А
UDC 34:061.232(=163.41)(498)

ДАН СРПСКОГ ЈЕЗИКА У РУМУНИЈИ
На предлог Савеза Срба у Румунији 

Парламент Румуније усвојио је следећи законски текст:

Parlamentul României
Legea nr. 177/2016 pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe

Text publicat în M. Of. al României. Partea I nr. 812 din 14. 10. 2016
În vigoare de la 17. 10. 2016

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. –
Se instituie ziua de 21 noiembrie ca Ziua Limbii Sârbe.
Art. 2. –
(1) Anual, cu prilejul sărbătoririi Zilei Limbii Sârbe, în localităţile în care trăiesc 

membri ai comunităţii sârbe se organizează manifestări dedicate acestei zile. 
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiile negu-

vernamentale şi alte instituţii pot sprijini logistic şi/sau financiar, după caz, săr-
bătorirea acestei zile.

Art. 3. –
În instituţiile de învăţământ în care este studiată limba sârbă, în ziua de 21 

noiembrie se organizează programe cultural-artistice dedicate acestei sărbători. 
Art. 4. –
Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, 

în calitate de servicii publice, pot include în programele lor momente sau aspecte 
de la manifestările dedicate acestei sărbători. 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea pre-
vederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

PREŞEDINTELE CAMEREI 
DEPUTAŢILOR 

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI 
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON 

POPESCU-TĂRICEANU
Bucureşti, 7 octombrie 2016. 
Nr. 177. 
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Превод: 

Парламент Румуније 
Закон бр. 177/2016. о завођењу Дана српског језика 

Текст објављен у Сл. листу Румуније, Одељак I бр. 812 од 14. 10. 2016. 
Ступа на снагу 17. 10. 2016.

Парламент Румуније доноси следећи закон. 
Чл. 1.
Установљава се 21. новембар као Дан српског језика. 
Чл. 2.
(1) Свакогодишње, приликом празновања Дана српског језика, у мести-

ма где живе припадници српске заједнице организоваће се манифестације 
посвећене том дану. 

(2) Централне и локалне власти јавне управе, невладине организације 
и друге установе могу подржати, према случају, логистички и/или финансиј-
ски прослављање тога дана. 

Чл. 3.
У наставним установама у којима се изучава српски језик организова-

ће се 21. новембра културно-уметнички програми посвећени том празнику. 
Чл. 4.
Румунско друштво радио-дифузије и Румунско телевизијско друштво, 

у својству јавних служби, могу укључити у своје програме моменте или 
призоре са манифестација посвећених том празнику. 

Овај закон усвојио је Парламент Румуније, уз поштовање предвиђања 
чл. 75 и 76 (2) поново објављенога Устава Румуније. 

ПРЕДСЕДНИК 
ПОСЛАНИЧКОГ ДОМА

ФЛОРИН ЈОРДАКЕ

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
КАЛИН КОНСТАНТИН АНТОН 

ПОПЕСКУ ТАРИЧАНУ
Букурешт, 7. октобра 2016. 
Бр. 177. 

Напомена:
На дан 21. новембра 2016. први пут је прослављен  

Дан српског језика у Румунији.



UDC 94(497.113 Banat)

Г о  р а н  М р а  к и ћ

БА НАТ, ПРО СТОР ИН ТЕР ЕТ НИЧ КЕ ХАР МО НИ ЈЕ –  
МИТ ИЛИ ИСТИ НА?

СА ЖЕ ТАК: Упр кос не да ћа ма, не су гла си ца ма и про бле ми ма, Ба нат је до ста 
ду го функ ци о ни сао као Евро па (не као Европ ска уни ја) у ма лом. Уз не ми нов не 
из у зет ке, овај про стор мо же мно ги ма по слу жи ти као при мер за до бре ме ђу ет-
нич ке од но се. Да ли је ова сли ка би ла ствар на у про шло сти или је са вре ме ни ци 
по ма ло „до те ру ју“, не би ли се до дво ра ва ли те жња ма Европ ске уни је, ни је то ли-
ко ни бит но. Сва ко жи ти је има сво ја пре те ри ва ња, не до стат ке и ла ку не, али ва-
жно је да љу ди из ву ку не ку по у ку из сво је сло же не про шло сти. По мно го че му 
спе ци фи чан и осо бен, Ба нат нам се по но во от кри ва као за бо ра вље на аван гар да 
мо дер не Евро пе.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ба нат, Евро па, ме ђу ет нич ки од но си, плу ри лин гви зам, 
мул ти кул ту рал ност.

Иа ко пе ри од тур ске вла да ви не ни је био ни при бли жно та ко црн као 
што то по ку ша ва ју да по ка жу не ки са вре ме ни исто ри ча ри, до ла зак Хаб збур-
го ва ца је, са би ло ко је тач ке гле ди шта, за си гур но пред ста вио зна ча јан по мак. 
Да нас на и ла зи мо на ста во ве ко ји пред ла жу ско ро идо ло по клон ски од нос 
пре ма прин цу Ев ге ни ју Са вој ском, али и на оне ко ји твр де да је 1716. го ди не 
јед на оку па ци о на власт за ме ни ла дру гу и да ту не ма шта да се сла ви и обе ле-
жа ва, по го то во што су обе га ји ле не при ја тељ ска осе ћа ња пре ма ау тох то ном 
ста нов ни штву. Исти на је не где у сре ди ни, по што се зна ча јан број ба нат ских 
Ру му на и Ср ба ма те ри јал но и ду хов но раз вио упра во уз им пре сив на до-
стиг ну ћа ау стриј ске ад ми ни стра ци је, ко ја је, на ве ли ку жа лост не ких са вре-
ме ни ка, по ста ви ла не до сти жне стан дар де за оне ко ји су је на сле ди ли. 

До жи вља ван пр во бит но као не при сту па чан ге о граф ски про стор ко ји 
су ка то лич ки ка лу ђе ри у сред њем ве ку упо ре ђи ва ли са зе мљом смр ти и за-
ра зе, Ба нат се у хаб збур шком пе ри о ду, уз до ста му ко трп ног ра да и људ ских 
жр та ва, пре тво рио у успе шан еко ном ско-дру штве ни екс пе ри мент. Ме ша ви-
на ви ше на ро да и ре ли ги ја, као и не до ста так ап со лут не ет нич ке ве ћи не, 
до ве ли су до ус по ста вља ња крх ке али ипак функ ци о нал не по ли тич ке рав-
но те же. 

На рав но, ни је увек све ишло као по ло ју, као што то ми сле но стал гич-
ни на ив ци ко ји, раз о ча ра ни са да шњи цом, иде а ли зу ју про шлост. Ни је ни ка-
ква тај на да је пра во слав но ста нов ни штво би ло ма ње или ви ше то ле ри са но, 



али чак и та ко, из ме ђу пра во слав них Ру му на и Ср ба ис кр сле су не су гла си це. 
Ра зи ла же ње пра во сла ва ца до шло је и као по сле ди ца уни јат ске про па ган де. 
За по че так то га про це са узи ма се вре ме ми тро по ли та Сте ва на (Стра ти ми ро-
ви ћа), да би се ру мун ско цр кве но пи та ње зва нич но по кре ну ло 1851. на јед ном 
са стан ку свих пра во слав них епи ско па Кар ло вач ке ми тро по ли је. Ка да је Са му-
и ло (Ма ши ре вић) по стао па три јарх, Све ти си нод Кар ло вач ке ми тро по ли је 
при стао је на осни ва ње за себ не ру мун ске ми тро по ли је, и то је по твр ђе но 9. 
за кон ским члан ком угар ског са бо ра из 1868. Та ко је на ста ла Си бињ ска ми-
тро по ли ја на че лу са Ан дре јом (Ша гу ном); уз ње га је при стао и део во де ће 
ба нат ске по ро ди це Мо чо њи.

Љу ди су у Ба на ту жи ве ли у ре ла тив ном ми ру, ко ји је у не ко ли ко на вра-
та ипак бру тал но на ру шен. Ма ђар ске тру пе, пред во ђе не Ла јо шем Ко шу том, 
оп се ле су и бом бар до ва ле Те ми швар 1848. Би ло је на хи ља де мр твих. Од но-
си Бе ча и ма ђар ског ста нов ни штва до дат но су се по гор ша ли по сле угу ше ња 
Ко шу то вог по кре та, али је по раз Ау стри је у ра ту про тив Пру си је до вео до по-
но вног збли жа ва ња из ме ђу Ау стри ја на ца и Ма ђа ра, ко је је ре зул ти ра ло ства-
ра њем Ау стро у гар ске мо нар хи је 1867. Упр кос зна чај ним оства ре њи ма на 
ско ро свим дру штве но-еко ном ским пла но ви ма, агре сив ни про цес ма ђа ри за-
ци је над ви јен над оста лим ста нов ни ци ма ће са ре ви не (Ср би ма, Ру му ни ма, 
Сло ва ци ма, Хр ва ти ма, итд.) до вео је до мно гих не су гла си ца и про те ста. 
При ме ра ра ди, Апо њи је ви за ко ни би ли су упе ре ни про тив ве ро и спо вед них 
шко ла на не мач ком, ру мун ском, сло вач ком и срп ском је зи ку, а је ди ни њи хов 
циљ био је на ме та ње ма ђар ског је зи ка на под руч ју чи та ве Тран слај та ни је 
(Кра ље ви не Ма ђар ске у окви ру Ау стро у гар ске). Сва ка шко ла и сва ки на став-
ник, без об зи ра на њи хов ка рак тер и на то да ли су ужи ва ли или не др жав ну 
по моћ, би ли су ду жни да раз ви ја ју и учвр шћу ју у де чи јој пси хи при вр же ност 
ма ђар ској отаџ би ни и свест о при пад но сти ма ђар ској на ци ји. Апо њи јев за-
кон је пот пу но уни штио ау то но ми ју оста лих на ро да у Угар ској, по го то во што 
се ти че школ ства. Не ко ли ко го ди на пре то га, 1897, био је из гла сан и Бан фи јев 
за кон, сход но ко јем су сви на зи ви на се ља мо ра ли да бу ду по ма ђа ре ни. Ово 
је са мо не ко ли ко при ме ра ка ко се та да шња угар ска власт оп хо ди ла пре ма 
пред став ни ци ма оста лих на ро да и на род но сти у Ау стро у гар ској. 

По сле Свет ско га ра та 1914–1918. но во на ста ле др жа ве ни су се сло жи ле 
у ве зи са по де лом не ких те ри то ри ја бив ше ће са ре ви не. Кра ље ви на Ру му ни ја 
и Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца ни су би ле за до вољ не по де лом Ба на-
та. Трој на Ан тан та је у то ку ра та би ла кон тра дик тор на у обе ћа њи ма пре ма 
Ру си ји и Ру му ни ји, Ру му ни ји и Ср би ји или Ср би ји и Ита ли ји, та ко да је по-
сле ка пи ту ла ци је Цен трал них си ла до шло до же сто ких не спо ра зу ма. Вој ска 
Кра ље ви не Ср би је, ко ју је Ан тан та упу ти ла са за дат ком да одр жа ва ред на 
те ри то ри ји од Ду на ва до Мо ри ша, оста ла је у глав ном гра ду Ба на та до ју ла 
1919, од но сно до по нов ног на ло га Ан тан те да се по ву че на ли ни ју гра ни це 
ко ју су за цр та ле ве ли ке си ле у Вер са ју. По вој нич кој по слу шно сти она је 
та ко и по сту пи ла, ма да је Те ми швар за Ср би ју имао дво стру ки зна чај: као 
по сед ну ти град не при ја тељ ске и по ра же не Ау стро у гар ске, али и као ста ро 
упо ри ште срп ске кул ту ре. 
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По де љен из ме ђу Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Кра ље ви не Ру-
му ни је и Ре пу бли ке Ма ђар ске, Ба нат је по ла ко по чео да гу би сво ју осо бе-
ност. Ро ђен као мо де ран ен ти тет у ца ре ви ни ко ја је, упр кос из ве сним шо ви-
ни стич ким ис па ди ма, по до ста ула га ла у ре ги о на ли зам, ис точ ни део Ба на та 
је по сле ра та при пао Ру му ни ји, ко ја је, са пре сто ни цом у Бу ку ре шту, при ме-
њи ва ла ул тра цен тра ли стич ки ре цепт Фран цу ске. У та квим усло ви ма број 
Ру му на је у Ба на ту по чео кон стант но да ра сте, а број при пад ни ка оста лих 
на ро да да се сма њу је. 

Ру мун ски па ле о граф и лин гви ста Дан Ун гу ре а ну у свом есе ју „N-avem 
de dat ar mo nie“ [Немамо хар мо ни је за давање] сма тра да је ова про вин ци ја 
има ла ве ли ку исто риј ску сре ћу: по што су их сво је вре ме но Ау стри јан ци осло-
бо ди ли од Ту ра ка, ба нат ски Ру му ни су у ау стриј ској вла да ви ни ви де ли сво ју 
шан су. Швап ски ко ло ни сти до шли су убр зо и бр зо су се одо ма ћи ли. Че си, 
Сло ва ци, Ма ђа ри и Бу га ри су до ве де ни ка сни је, као уо ста лом и део Ру му на 
из Ол те ни је. У Ба на ту, за раз ли ку од Ер де ља, ни је по сто ја ло ста ро и ути цај-
но плем ство. Као са став ни део ца ре ви не, ова про вин ци ја је очу ва ла ве зу са 
Бе чом, ти ме што су мно ги ко ло ни сти би ли упра во Ау стри јан ци, а не до се-
ље ни ци из дру гих кра је ва не мач ко га го вор ног под руч ја. Нај ве ћи ба нат ски 
хе ро ји су Фло ри мунд Кла у ди је Мер си, фран цу ско-бел гиј ско-ло рен ско-лук-
сем бур шког по ре кла, и по лу-Фран цуз –по лу-Ита ли јан Ев ге ни је Са вој ски. 

Хар мо ни ја се – ако уоп ште мо же мо го во ри ти о њој – не пре ста но транс-
фор ми са ла. До ла зак и од ла зак Не ма ца тра јао је ду ги низ де це ни ја, исто као и 
до ла зак Ср ба и Ру му на у гра до ве на кон 1918. Нем ци и Ру му ни су по че ли да 
гу бе ве ро и спо вед не шко ле по сле „Ау сглај ха“ из 1867. и ни су ни ма ло би ли 
срећ ни због то га. По сле Свет скогa ра та 1914–1918. Ба нат је ка ко-та ко за по се-
ла вој ска Кра ље ви не Ср би је и Ру му ни се ни су то ме об ра до ва ли; на про тив, 
про зва ли су то оку па ци јом. Го ди на 1945. је би ла гро зна по не мач ко ста нов-
ни штво – део је пре бе гао у Не мач ку, део је де пор то ван у Си бир. Њи хо ва 
за јед ни ца ни је ни кад ус пе ла да се опо ра ви по сле тог шо ка. До 1965. мно ги 
Ма ђа ри су би ли ко му ни стич ки про па ган ди сти и аги та то ри, уче ству ју ћи у 
про це су ко лек ти ви за ци је зе мљи шта и до ба ра, а по сле Ча у ше ску о вог до ла-
ска на власт сту пио је на сна гу ру мун ски на ци о нал ко му ни зам, ко ји је до вео до 
ла га не али ма сов не ру му ни за ци је Ба на та. Еко ном ска кри за је узро ко ва ла од-
ла зак Не ма ца, док је број Ма ђа ра у Те ми шва ру пре по ло вљен: 1977. го ди не 
би ло их је 36.000, а 2015. са мо 15.000, за кљу чу је про фе сор Ун гу ре а ну. 

Пре ма то ме, мо же се ре ћи да је сва ко по ле тео пре ма сво ме ја ту у из ве-
сном исто риј ском тре нут ку. Ма ђа ри су се без ре зер вно при кљу чи ли Ко шу то-
вом на ци о на ли стич ком по кре ту, ру мун ско ста нов ни штво у Ка раш-се ве рин-
ској жу па ни ји у ме ђу рат ном пе ри о ду би ло је вр ло на кло ње но Ле ги о нар ском 
по кре ту, мно ге ба нат ске Шва бе су с ве ли ким ен ту зи ја змом при сту пи ле 
Вер мах ту и СС ди ви зи ји „Принц Ој ген“, док су Ср би ма хом би ли раз о ча ра-
ни што су по сле Ве ли ко га ра та оста ли са ове стра не гра ни це; не ки су се од 
њих у Дру гом свет ском ра ту при дру жи ли пар ти за ни ма, не то ли ко из иде о-
ло шких ко ли ко из на ци о нал них по бу да. Сви су, на кра ју, про па ти ли на свој 
на чин. Суд би на Ба на ћа ни на.
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Па ипак, упр кос свим не да ћа ма, не су гла си ца ма и про бле ми ма, Ба нат 
је до ста ду го функ ци о ни сао као Евро па (не као Европ ска уни ја) у ма лом. Ако 
би смо га, при ме ра ра ди, упо ре ди ли са Бо сном и Хер це го ви ном, где жи ве при-
пад ни ци јед ног те истог је зич ког кор пу са, али по де ље ни на три ре ли ги је, 
ко ји су и у са мом ХХ ве ку не ко ли ко пу та же сто ко за ра ти ли ме ђу со бом, 
мо же се ус твр ди ти да, уз не ми нов не из у зет ке, Ба нат мо же мно ги ма по слу-
жи ти као при мер за до бре ме ђу ет нич ке од но се. Да ли је ова сли ка би ла 
ствар на у про шло сти или је са вре ме ни ци по ма ло „до те ру ју“, не би ли се 
до дво ра ва ли те жња ма Европ ске уни је, ни је то ли ко ни бит но. Сва ко жи ти је 
има сво ја пре те ри ва ња, не до стат ке и ла ку не, али ва жно је да љу ди из ву ку 
не ку по у ку из сло же не им про шло сти.

Да на шњи мул ти лин гви зам у Ба на ту у Ру му ни ји по сто ји ви ше у те о ри ји 
не го у прак си и сва ко днев ној упо тре би. Не мач ки је зик је ско ро не стао из 
употре бе по сле ма сов ног ег зо ду са Не ма ца, док се срп ски, бу гар ски и сло вач-
ки све ви ше по вла че ка пе ри фе ри ји и ко ри сте ис кљу чи во у кру гу по ро ди це 
или у ма ло број ним шко ла ма где се још увек из у ча ва ју. Мул ти кул ту рал ност 
се че шће ко ри сти као сло ган ко ји до бро зву чи и ле по од зва ња у да на шњем 
европ ском кон тек сту не го као функ ци о нал ни, ор ган ски ен ти тет. Слич но је 
у Ба на ту у Ср би ји, а већ у Ма ђар ској, про цес аси ми ла ци је ма њи на ско ро да 
је при ве ден кра ју, и оне по сто је ви ше на па пи ру не го у зби љи. Но да ли је 
кри ви ца са мо до ве ћи не? Ни су ли се ма њи не ису ви ше осло ни ле на ве ћи ну, 
оче ку ју ћи да их она не гу је и чу ва? А ва ља ло би да и оне да ју свој до при нос, 
ка ко би рав ни Ба нат остао мул ти ет ни чан и ви ше је зи чан, ка ко би очу вао 
сво ју на да ле ко пре по зна тљи ву свој стве ност про жи ма ња је зи ка и са др жа ја 
ко ји ма се сва ки на род из два ја и раз ли ку је. Ве ћин ци и ма њин ци... И јед ни и 
дру ги од го вор ни су за Ба нат. Пи та ње је са мо да ли се до вољ но од го вор но 
по ста вља ју или нео д го вор но сва љу ју од го вор ност јед ни на дру ге.

Као и у дру гим исто риј ским при по вет ка ма, и ов де се, на жа лост, ја вља 
све ве ћи про цеп из ме ђу ре ал ног Ба на та и Ба на та из на ших се ћа ња и не чи јег 
пам ће ња; из ме ђу оно га што је смо и оно га што би смо же ле ли, а то ни је ва-
зда иден тич но са оним што би тре ба ло да бу де мо. 

BA NA TUL, SPAŢIU AL AR MO NI EI IN TER ET NI CE – MIT SAU ADEVĂR?

Go ran Mra kić

Re zu mat

Ba na tul, o zonă geografică iniţial fo ar te ostilă, s-a tran sfor mat în pe ri o a da habs-
burgică, nu fără sac ri fi cii sem ni fi ca ti ve, într-un ex pe ri ment eco no mi co-so cial reuşit. De 
vo ie sau de ne vo ie, oa me ni de di fe ri te et nii au învăţat să con vieţuiască unii alături de 
ce i lalţi. Din ca u za realităţilor şi transformărilor isto ri ce fo ar te spe ci fi ce, re laţii le din tre 
ei n-au fost întotdeauna ar mo ni o a se, dar mulţi au ales să pună ome nia înaintea or go li i lor. 
Ba na tul a funcţio nat o vre me ca o Europă (nu ca o Uni u ne Europeană) în miniatură, dar 
în zi ua de astăzi mul ti lin gvi smul există mai mult în te o rie decât în practică, având în 
ve de re că şi une le lim bi mi no ri ta re au de ve nit pe ri fe ri ce, fo lo sin du-se  pe spaţii tot mai 
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restrânse, la li mi ta ex tincţie i. Chi ar şi mul ti cul tu ra li ta tea este une o ri do ar un slo gan ca re 
sună bi ne, fără o co re spon denţă fo ar te certă în re a li ta te. Se po a te vor bi, în ase me nea 
con diţii, de spre Ba nat ca de spre o avangardă a Eu ro pei mo der ne, sau ne-am cre at noi un 
mit pen tru a ne hrăni no stal gi i le?

BA NAT, A SPA CE OF IN TER ET HNIC HAR MONY –  
MYTH OR TRUTH?

Go ran Mra kić

Sum mary

Ba nat, an ini ti ally ho sti le ge o grap hi cal re gion, had been tran sfor med du ring the 
Hab sburg pe riod, not wit ho ut sig ni fi cant sac ri fi ces, in to a suc ces ful so cial and eco no mi cal 
ex pe ri ment. Wit ho ut too much cho i ce, pe o ple be lon ging to dif fe rent et hnic gro ups ha ve 
le arnt to co ha bi ta te. Due to exi sting re a li ti es and to very spe ci fic hi sto ri cal tran sfor ma ti ons, 
the ir re la ti on ships we re not al ways in har mony, but many cho se to put hu ma nity in front 
of self-pri de. Ba nat fun cti o ned for a whi le as a mi ni a tu re Eu ro pe (not a mi ni a tu re Eu ro-
pean Union), but to day the mul ti lin gu a lism exists mo re in the ory than in prac ti se, as 
so me of the mi no rity lan gu a ges ha ve be co me pe rip he ral, be ing used in re stra i ned spa ces, 
thus re ac hing the li mit of ex tin cti on. Even the mul ti cul tu ra lity is so me ti mes just a slo gan 
that so unds good, wit ho ut ha ving a cle arly de ter mi ned cor re spon ding re a lity. Can one 
talk, in such con di ti ons, of Ba nat as an avant gar de of the mo dern Eu ro pe, or we ha ve just 
cre a ted a myth for our sel ves, in or der to feed our no stal gi es?





Кра јем 2014. го ди не у из да њу Дру штва но-
ви на ра Вој во ди не и Ма лог исто риј ског дру-
штва из Но вог Са да по ја ви ла се књи га Срп ска 
пе ри о ди ка на тлу да на шње Ру му ни је. Она је 
плод ви ше го ди шњег не у мор ног, му ко трп ног 
и сту ди о зног ра да Сте ва на Бу гар ског, по зна-
тог и це ње ног ис тра жи ва ча срп ског кул тур-
ног на сле ђа у Ру му ни ји, ау то ра ви ше зна чај-
них књи га и тек сто ва и до бит ни ка не ко ли ко 
пре сти жних на гра да ка ко у Ру му ни ји та ко 
и у Ср би ји. 

Пе ри о ди ка као по себ на вр ста пу бли ка-
ци ја ко ја, за раз ли ку од књи ге, из ла зи у кон-
ти ну и те ту под истим на сло вом у од ре ђе ним 
вре мен ским раз ма ци ма, због сво јих спе ци-
фич но сти ни је та ко че ста те ма струч них и 
би бли о граф ских ис тра жи ва ња. При ку пља-
ње свих го ди шта, то мо ва, све за ка и бро је ва 
пе ри о дич них из да ња, по го то во оних ко ја су 
иза шла у ста ри јем вре мен ском пе ри о ду, зах-
те ва пре дан и ду го тра јан рад, уме шност, сна-
ла жљи вост, стр пље ње и упор ност. Та кви по-
сло ви, на на ци о нал ном ни воу, углав ном се 
оба вља ју тим ски у ин сти ту ти ма или би блио-
те ка ма у окви ру ве ли ких и ви ше го ди шњих 
про је ка та. Ка да та кав по сао ура ди по је ди нац, 
он да то пред ста вља пра ви по ду хват. Сте ван 
Бу гар ски при хва тио се та ко те шког и од го-
вор ног за дат ка и са ку пио и пред ста вио срп-
ску пе ри о ди ку на ста лу у Ру му ни ји од ње ног 
по ја вљи ва ња 1827. до 2013. го ди не.

По зна то је у ка та ло шко-би бли о граф ској 
прак си да не ка да ни је ла ко од ре ди ти да ли је 
не ка пу бли ка ци ја мо но гра фи ја или пе ри о ди-
ка. С тим про бле мом су о чио се и Сте ван Бу-
гар ски, ко ји је од лу чио, ка ко сам ка же, да об-
ра ди „све што се у нај ши рем сми слу ре чи под-
ра зу ме ва под пе ри о ди ком“, а то су ал ма на си, 
ка лен да ри, го ди шња ци, ча со пи си и ли сто ви.

У увод ном тек сту ау тор ис ти че да је пр ва 
ње го ва за ми сао би ла да при ре ди са мо би блио-

гра фи ју. Ме ђу тим, то ком пре ли ста ва ња и 
опи са при ку пље не гра ђе на и ла зио је на зна-
чај не и ин те ре сант не по дат ке ко је је у по чет-
ку бе ле жио у об ли ку ано та ци ја, а по том је 
од лу чио да их про ши ри и уоб ли чи у тек сто-
ве ко ји при ка зу ју сва ко пе ри о дич но из да ње 
по на о соб. Ти пре глед ни тек сто ви чи не пр ви 
и нај ве ћи део књи ге ко ји об у хва та око 400 
стра на. У њи ма су на ве де ни вре ме и дру штве-
но по ли тич ке при ли ке у ко ји ма је на ста ла 
пу бли ка ци ја, те шко ће ко је су је пра ти ле то-
ком из ла же ња и раз ло зи ко ји су до ве ли до 
ње ног га ше ња. Ис так ну та је про грам ска опре-
де ље ност сва ког гла си ла, ана ли зи ран је са-
др жај, не ка да ве о ма де таљ но, а че сто ци ти-
ра њем де ло ва тек сто ва у ње му об ја вље них. 
Сву где су на ве де ни уред ни ци, на гла ше на је 
њи хо ва уло га у по кре та њу и оп стан ку гла си-
ла. На зна че на су и име на са рад ни ка ко ји су 
сво јим при ло зи ма ути ца ли на са др жај гла си-
ла, ње го во тра ја ње и одр жа ва ње про грам ске 
ори јен та ци је. За бе ле же на су и име на из да-
ва ча и штам па ри ја, као и по да ци о ти ра жу, 
бро ју стра ни ца, на чи ну њи хо вог обе ле жа ва-
ња, вр сти илу стра ци ја и фор ма ту, од но сно 
ви си ни и ши ри ни пу бли ка ци је. Сви ови по-
да ци, углав ном на ве де ни истим ре до сле дом 
уз сва ко гла си ло, да ју мо гућ ност да се са гле-
да ју струк ту ра, са др жај, као и зна чај пу бли-
ка ци је у вре ме ну у ко јем је из ла зи ла. У окви-
ру сва ког тек ста ис ти чу се ме ђу на сло ви, а 
нај че шћи су: Окол но сти, По кре та ње, Уред-
ни штво, Вла сни штво, Са рад ни штво, Про-
грам ски увод ник, Са др жај, Тех нич ки по да ци, 
Ди на ми ка из ла же ња, Пре ста нак из ла же-
ња... А по ја вљу ју се и ови: Штам па ри ја као 
пред у слов, Ход штам па ри је по му ка ма на-
кон пре стан ка из ла же ња Гла сни ка, Коб на 
по ле ми ка, Трн у оку и пре ста нак из ла же ња, 
Из не над но ра ђа ње, Фи нан сиј ске при ли ке, Из-
да вач ко лу та ње и дру ги. По себ но су за ни-
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мљи ви де ло ви са на сло вом По глед с вре мен-
ског од сто ја ња у ко ји ма ау тор из но си свој 
по глед, са да на шњег ста но ви шта, на уло гу и 
зна чај пе ри о дич ног из да ња у вре ме ну у ко-
јем је на ста ло. 

У окви ру пр вог де ла књи ге тек сту ал ни 
опи си пе ри о дич них из да ња по де ље ни су у 
три гру пе. У пр вој су Ал ма на си, ка лен да ри, 
го ди шња ци, у дру гој Се риј ске пу бли ка ци је 
са из ла же њем ви ше пу та у ме се цу, а у тре ћој 
Се риј ске пу бли ка ци је са ме сеч ним и ви ше ме-
сеч ним из ла же њем. Уну тар сва ке гру пе опи-
си пу бли ка ци ја раз вр ста ни су пре ма пр вој 
го ди ни из ла же ња хро но ло шким ре до сле-
дом. По ред опи са да та је и сли ка на слов не 
стра ни це или ко ри ца.

Пр ва гру па по чи ње опи сом нај ста ри је пе-
ри о дич не пу бли ка ци је а то је Ба нат ски ал ма-
нах ко ји је из ла зио у Те ми шва ру од 1827. до 
1829. го ди не. Уре ђи вао га је и из да вао Ди ми-
три је П. Ти рол, углед ни срп ски пи сац, исто-
ри чар, сли кар и уред ник. Он је по кре нуо и 
уре ђи вао и Та ми швар скиј ка лен дар, пу бли-
ко ван у пе ри о ду 1854–1858. Ов де је опи са но 
укуп но је да на ест пу бли ка ци ја, а ме ђу њи ма 
је и збор ник ра до ва са на уч них ску по ва одр-
жа них у Ара ду, ко ји из ла зи као го ди шњак 
под на сло вом Арад кроз вре ме. По след њи у 
овој гру пи је об но вље ни Ба нат ски ал ма нах, 
са по чет ном го ди ном 2010, у из да њу Са ве за 
Ср ба у Ру му ни ји и под уред ни штвом Љу бо-
ми ра Сте па но ва. 

У дру гој гру пи раз вр ста но је и опи са но 
осам на ест из да ња раз ли чи тог са др жа ја и пе-
ри о дич но сти, са по чет ним го ди на ма из ла-
же ња од 1851. до 2008. Пр ви је Зе маљ ско-за-
кон ски и пра ви тељ стве ни лист за срп ску 
Вој во до ви ну и Та ми шки Ба нат ко ји је из ла-
зио по по тре би, а штам пан је дво је зич но, на 
не мач ком и срп ском. Овај лист је је дан од 
пр вих слу жбе них гла сни ка у Ру му ни ји. Сле-
де опи си пр вих срп ских но ви на из да ва них у 
Те ми шва ру: Ју жна пче ла, чи ји је по кре тач и 
уре ђи вач био но ви нар и исто ри чар Ми ло рад 
Ме да ко вић. Овај по ли тич ки лист по сле је да-
на е стог бро ја пре се љен је у Но ви Сад. На кон 
то га Алек сан дар Ан дрић, пен зи о ни са ни пот-
пу ков ник, по кре нуо је књи жев ни и ин фор-
ма тив но-кул тур ни лист Све то вид, ко ји је 
по сле 39. бро ја на ста вио из ла же ње у Бе чу, а 
по том у Бе о гра ду. У овим но ви на ма са ра ђи-
ва ле су мно ге по зна те лич но сти ме ђу ко ји ма 
и Јо ван Сте ри ја По по вић. Сле де опи си ли-
сто ва са по ли тич ко-дру штве ним са др жа јем 
као што су Ју го сла ви ја: лист за ум но и по ли-
тич ко ује ди ње ње Ју го сло ве на, Во сток: срп-
ско-бу гар ски ве сник за по ли ти ку, за ба ву и 
на у ку, за тим На род ни гла сник, По мо ри ша нин, 

Сло га, Сла вен ска сло га, Не дељ не но во сти, 
Те ми швар ски ве сник (то је зна ча јан при ват ни 
лист чи ји је вла сник био чи нов ник Ми лу тин 
Ма ној ло вић), за тим Прав да, Под за ста вом 
ин тер на ци о на ли зма, Ба нат ске но ви не, На ша 
реч и на кра ју Но ви те ми швар ски ве сник, ко ји 
је по чео да из ла зи као про је кат но во о сно ва-
ног Срп ско-ру мун ског цен тра за раз вој. По-
сле ду жег пре ки да на ста вио је из ла же ње у 
елек трон ском об ли ку. У овој гру пи опи сан 
је и је дан лист за на у ку, књи жев ност и за ба ву 
под на зи вом Смо тра, као и Гла сник пра во-
слав не Срп ске епар хи је те ми швар ске.

По след ња гру па об у хва та три на ест пу бли-
ка ци ја, а пр ва ме ђу њи ма је Слу жбе но гла си-
ло Епар хи је те ми швар ске у ко јем су штам-
па ни епар хиј ски ак ти, про пи си о цр кве ном 
по сло ва њу, ве сти из цр кве ног жи во та и дру-
го. Слич ног са др жа ја је и Бил тен Срп ског 
пра во слав ног ви ка ри ја та у Те ми шва ру. Са 
цр кве ном те ма ти ком и ло кал ним ка рак те ром 
пу бли ко ва ни су Без дин ски ве сник, Те ке ли ји-
но зво но: лист Пра во слав не срп ске цр кве не 
оп шти не арад ске и Че неј ски бла го ве сник. 
По ли тич ког са др жа ја је При руч ник аги та-
то ра, а кул тур но-књи жев ног Кул тур ни упут-
ник, На род на кул ту ра, Но ви жи вот, Књи-
жев ни жи вот, Зе ле ни коњ и Пре по род. По-
след њи у ни зу је Фа брич ки бла го ве сник, ко ји 
је у по чет ку из ла зио као ме сеч ни до да так 
вер ског са др жа ја Но вом те ми швар ском ве-
сни ку, а ка сни је се оса мо ста лио као ме сеч ни 
лист за пра во слав ну кул ту ру. 

У овом по гла вљу укуп но су опи са не 43 
пе ри о дич не пу бли ка ци је на ста ле на про сто ру 
да на шње Ру му ни је, нај ви ше у Те ми шва ру, а 
за тим у Бу ку ре шту, Ве ли ком Се ми клу шу, 
Тур ну Се ве ри ну, Вар ја шу, Че не ју. Све ове пу-
бли ка ци је по че ле су да из ла зе у XIX и XX 
ве ку, а не ке од њих на ста ви ле су из ла же ње и 
до да нас. 

По сле де таљ них ана ли за и опи са пе ри о-
дич них пу бли ка ци ја сле ди дру го по гла вље 
Би бли о гра фи ја, ко је об у хва та око 100 стра-
ни ца. Ту су те исте пу бли ка ци је би бли о граф-
ски опи са не, а до би је не је ди ни це рас по ре ђе-
не су у три гру пе, по истом прин ци пу као у 
пр вом по гла вљу (1. Ал ма на си, ка лен да ри, го-
ди шња ци, 2. Се риј ске пу бли ка ци је са из ла-
же њем ви ше пу та у ме се цу, 3. Се риј ске пу-
бли ка ци је са ме сеч ним и ви ше ме сеч ним из ла-
же њем). Ре до след је ди ни ца у окви ру сва ке 
гру пе је азбуч ни пре ма на сло ву, ну ме ра ци ја 
је по себ на за сва ку гру пу, а уку пан број је ди-
ни ца је 103.

При опи су ни су при ме ње на пра ви ла ме-
ђу на род ног стан дар да не го су ко ри шће на два 
раз ли чи та по ступ ка упо тре бље на у не ким 



би бли о гра фи ја ма. Ал ма на си, ка лен да ри и 
го ди шња ци опи са ни су као мо но граф ске пу-
бли ка ци је по узо ру на срп ску ре тро спек тив ну 
би бли о гра фи ју књи га (Срп ска би бли о гра фи-
ја, књи ге 1868–1944), док је за ли сто ве и ча со-
пи се узор би ла Пан че вач ка би бли о гра фи ја 
Ми о дра га Жи ва но ва. Сва ка све ска ал ма на ха, 
ка лен да ра и го ди шња ка опи са на је по себ но, 
чи ни јед ну је ди ни цу и уз оста ле еле мен те 
са др жи и по пис са др жа ја са на сло ви ма при-
ло га, њи хо вим ау то ри ма и стра ни ца ма на ко-
ји ма се на ла зе. Опи си но ви на и ча со пи са, по-
ред глав них еле ме на та, са др же пре глед из ла-
же ња по го ди шти ма, где су на ве де ни го ди на 
из ла же ња, број об ја вље них све за ка у окви ру 
те го ди не, као и ну ме ра ци ја пр вог и по след-
њег бро ја. По да ци о уред ни ци ма, вла сни ци ма 
и при ре ђи ва чи ма да ти су у на по ме на ма, а ту 
се по ја вљу ју и ти раж, пе ри о дич ност, по вез 
и дру го. 

Би бли о гра фи ју пра те три ре ги стра: Хро-
но ло шки ре ги стар, Ре ги стар ме ста из ла же-
ња и Ре ги стар ме ста штам па ња. По себ но је 
при ре ђен имен ски ре ги стар ко ји об у хва та 
име на из це ле књи ге, укљу чу ју ћи и би бли о-
гра фи ју. 

Књи га је снаб де ве на и до дат ним тек сто-
ви ма у ко ји ма ау тор да је за вр шни осврт на 
срп ску пе ри о ди ку у Ру му ни ји и на пу бли ка-
ци је ко је су на ја вљи ва не, а ни су ни ка да иза-
шле. Ту су и спи сак би бли о те ка и при ват них  

ко лек ци ја ко је су би ле из вор за при ку пља ње 
гра ђе, бе ле шке о из да ва чи ма и глав ним уред-
ни ци ма, као и ре зи меи на ру мун ском, ру ском, 
не мач ком, ма ђар ском и фран цу ском је зи ку. 
Гра фич ки је до бро опре мље на, штам па на на 
фи ној бе лој хар ти ји са кар тон ским ле по ди-
зај ни ра ним ко ри ца ма.

Иа ко на слов и под на слов књи ге упу ћу ју 
на то да она са др жи са мо фак то граф ско ис пи-
си ва ње и на бра ја ње по да та ка, ипак то ни је 
та ко. За хва љу ју ћи ра зу мљи вом и ле пом сти-
лу уз упо тре бу ста рих и за бо ра вље них ре чи, 
ау тор је ис пи сао збир ку крат ких и за ни мљи-
вих при ча о сва ком гла си лу ко је, као коц ки це 
мо за и ка, у ко нач ном зби ру да ју чи та о цу ком-
плет ну сли ку о пу бли ко ва ним пе ри о дич ним 
из да њи ма на срп ском је зи ку у Ру му ни ји. 

На кра ју тре ба ода ти при зна ње ау то ру Сте-
ва ну Бу гар ском ко ји је ура дио та ко зна ча јан, 
те жак и од го во ран по сао на ис тра жи ва њу и 
пре зен та ци ји срп ске пе ри о ди ке у Ру му ни ји. 
Књи га оби лу је по да ци ма при ку пље ним пр ви 
пут и пред ста вље ним на два на чи на, хро но-
ло шким и би бли о граф ским азбуч ним ре до-
сле дом. Она пред ста вља не ис црп ни из вор за 
сва да ља на уч на, струч на и би бли о граф ска 
ис тра жи ва ња. Њен са др жај је на ци о нал ног 
зна ча ја, а би бли о гра фи ја пред ста вља до бру 
гра ђу за срп ску ре тро спек тив ну би бли о гра-
фи ју.

Ма ри ја Јо ван цаи
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ЗНА ЧА ЈАН ПРИ ЛОГ ПРО У ЧА ВА ЊУ ДУ ХОВ НОГ ЖИ ВО ТА  
СР БА У ДИ ЈА СПО РИ

Сте ван Бу гар ски, Жив ко Ми лин, Лек си кон Ср ба књи жев ни ка  
са да на шње те ри то ри је Ру му ни је 1705–2015,  

Са вез Ср ба у Ру му ни ји, Те ми швар 2016.

Овај лек си кон је још је дан на уч ни до при-
нос Ср би ма књи жев ни ци ма у Ру му ни ји. Пре 
ове књи ге би ли су успе шно об ја вље ни: Лек-
си кон по рат них Ср ба по сле ни ка пи са не ре чи 
у Ру му ни ји (Жив ко Ми лин, Те ми швар 2004) 
и За ви чај на књи жев ност Ср ба из Ру му ни је 
1918–1947. Пре глед и би бли о гра фи ја (Сте ван 
Бу гар ски, Те ми швар 2007).

Сте ван Бу гар ски је, као члан Од бо ра Лек-
си ко граф ског оде ље ња Ма ти це срп ске, при-

знат струч њак у обла сти лек си ко гра фи је а 
Жив ко Ми лин је као ау тор Лек си ко на по рат-
них Ср ба по сле ни ка пи са не ре чи у Ру му ни ји 
(2004) успе шно до ка зао сво је лек си ко граф-
ске спо соб но сти. Ау то ри Лек си ко на су да ли 
исто риј ски пре глед ра да срп ских ау то ра у 
Ру му ни ји. Сле де ћи нор ме и нај бо ље тра ди-
ци је ју го сло вен ских и срп ских ен ци кло пе-
ди ста, они су на 222 стра не тек ста при ка за-
ли 182 би о граф ске од ред ни це о пи сци ма из 
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обла сти бе ле три сти ке, пе да го ги је, ад ми ни-
стра ци је, при вре де и тех ни ке.

Ру мун ска кул тур на јав ност при зна је исто-
риј ски зна чај Ср ба у кул тур ном жи во ту Ру-
му ни је. По зна то је да Ср би за у зи ма ју ва жне 
по ло жа је у про све ти, при вре ди и ад ми ни-
стра ци ји Ру му ни је. Би бли о граф ски по да ци 
у Лек си ко ну та ко ђе до ка зу ју да су срп ски 
књи жев ни ци и про свет ни рад ни ци ак тив но 
уче ство ва ли и у кул тур ном жи во ту Ру му-
ни је, пре во ди ли су са срп ског на ру мун ски 
и са ру мун ског на срп ски мно га де ла ових на-
ци ја ко је су увек жи ве ле у сло зи и у за јед нич-
ком ства ра ла штву.

Иа ко се број Ср ба у Ру му ни ји сма њио по-
след њих го ди на, Ср би су на тим про сто ри ма 
ус пе ли да са чу ва ју свој је зик, кул ту ру и тра-
ди ци ју за хва љу ју ћи ве ли ком ан га жо ва њу на-
став ни ка у срп ским шко ла ма и по жр тво ва-
но сти по сле ни ка пи са не ре чи. Овај рад је још 
је дан до каз ви тал но сти Ср ба у Ру му ни ји.

Ова књи га, као и сва ки реч ник, лек си кон 
или ен ци кло пе диј ско из да ње, пред ста вља му-
ко тр пан рад, пун иза зо ва и ди ле ма. Мно ги 

би о граф ски лек си ко ни са др же са мо крат ке 
лич не по дат ке, а не и де та ље о шко ло ва њу и 
де лат но сти по је ди на ца, те и ис црп ну би блио-
гра фи ју и по дат ке о књи жев ним на гра да ма, 
об ја вљи ва њу ра до ва у пе ри о ди ци. Овај пак 
Лек си кон је осло бо ђен тих про пу ста и гре-
ша ка.

Ау то ри Лек си ко на су по ка за ли од лич но 
по зна ва ње лек си ко гра фи је и бит ну тех ни ку 
у при ку пља њу би о граф ских и би бли о граф-
ских по да та ка у про у ча ва њу књи жев но сти и 
књи жев не пе ри о ди ке. Тај по сао ау то ри су 
ура ди ли ве о ма про фе си о нал но и са ве ли ком 
акри би јом. За то ће овај лек си кон би ти не зао-
би ла зна ли те ра ту ра у бу ду ћем пот пу ни јем 
про у ча ва њу ду хов ног жи во та Ср ба у Ру му-
ни ји, не ка да и са да. 

Лек си кон Сте ва на Бу гар ског и Жив ка Ми-
ли на је ве лик до при нос укуп ном ду хов ном 
бо гат ству Ср ба у ма тич ној зе мљи и Ср ба у 
ши рем ра се ја њу.

Ми ха и ло Фјо до ро вич Олеј ни ков

UDC 94(=163.41)(498.5)”1920/1941”(049.32)

Ути сци уз ру ко пис Ми ла на Ми ци ћа Не ви дљи ва се о ба
(ко ји са чи ња ва ју по гла вља: Фор ми ра ње ба нат ске гра ни це, Ба нат ска  
гра ни ца и про цес ко ло ни за ци је Ба на та, Пре се ље ње у Кра ље ви ну СХС,  

У ба нат ским ко ло ни ја ма, За кљу чак, При ло зи)

По сле Ве ли ко га ра та 1914–1918. би ло је 
по ме ра ња ста нов ни штва на ши рим про сто-
ри ма бив ше Ау стро у гар ске, а зна ли смо да их 
је би ло и на под руч ју Ба на та ко је је при па ло 
Кра ље ви ни Ру му ни ји. А ви ше по ко лек тив-
ном пам ће њу и по не спрем но сти да то пра ти-
мо по до ку мен ти ма, твр ди ли смо да су од се-
ља ва ња Ср ба би ла по је ди нач на, из лич них 
по ро дич них и имо вин ских раз ло га, и да ни је 
би ла у пи та њу оп ци ја у кла сич ном сми слу, 
ка кву су, ре ци мо, до жи ве ли Ср би из Ма ђар-
ске. Мо гли смо да на ве де мо име на ин те лек-
ту а ла ца, нај ви ше све ште ни ка и учи те ља, ко ји 
су на пу сти ли ме ста слу жбо ва ња и пре шли у 
Кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца; све 
оста ло би ли су слу чај ни по да ци и са зна ња. 

На ша на га ђа ња у ве зи са оп ци јом до би ла 
су ле пу по твр ду у ра ду Ми ла на Ми ци ћа згод-
но на сло вље ном: Не ви дљи ва се о ба. Уло га 

Ср ба из Ру му ни је у ко ло ни за ци ји ју го сло вен-
ског Ба на та 1920–1941. Де таљ но пре гле да ју-
ћи ар хив ске из вор ни ке, ау тор нам је са оп штио 
име на на ших зе мља ка ко ји су се у вр тло гу 
зби ва ња на шли по ко ло ни ја ма на про сто ру 
од Цр ње до Ве ли ког Беч ке ре ка. Ме ђу њи ма 
има до бро во ља ца ко ји су ра то ва ли у са ста ву 
вој ске Кра ље ви не Ср би је (35 их је до шло из 
САД да би се укљу чи ли у бор бу), има бе зе-
мља ша ко ји су се на да ли да ће се у сво јој на-
ци о нал ној др жа ви ма те ри јал но окре пи ти, има 
пре бе гли ца из не по зна тих раз ло га (згод но их 
је ау тор де фи ни сао као „из бе гли це са пра ви-
ма оп та на та“) и има не зна тан део оп та на та, 
од ко јих не ки ипак ни су по се до ва ли по треб не 
до ку мен те да би оства ри ли сво ја пра ва. Ау тор 
по твр ђу је на ша са з на ња: „Срп ско ста нов ни-
штво ко је је оста ло у ру мун ском де лу Ба на-
та мо гло је да се осе ћа си гур ним, што је у 
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ве ли кој ме ри сма њи ло сна гу ‘по зи ва’ у се о бу 
ка ма тич ној зе мљи“. 

То на ма већ зна чи мно го.
Али он је са здао и оквир на стан ка и раз-

во ја ко ло ни стич ких на се о би на и ука зао на 
удео Ср ба са те ри то ри је Ру му ни је у њи хо вом 
на стан ку и раз во ју. 

Пре све га, раз гра ни че ње у Ба на ту по тра-
ја ло је го ди на ма и ни је би ло ли ше но на пе-
то сти, осо би то што је гра ни ца по ме ра на, па 
ду го љу ди ни су би ли на чи сто с тим ко јој ће 
др жа ви ко нач но при па сти. Ако се ис кљу че 
до бро вољ ци са ја сно де фи ни са ним ста ту сом 
(а то је ско ро по ло ви на од све га 75 по ро ди ца 
ко је је ау тор на бро јао по до ку мен ти ма), за 
оста ле пре бе гли це из ру мун ског Ба на та са мо 
пре се ље ње би ло је раз о ча ре ње: они су ов де 
оста ви ли сво ју си ро ти њу, у ко јој су бар има-
ли кров над гла вом у не ком ба нат ском се лу 
(а сва су та се ла би ла ма ње-ви ше сре ђе на и 
ор га ни зо ва на), и би ли сма тра ни се ља ни ма, а 
та мо су се за те кли у ишпан ским ко тар ка ма 
и гро фов ским шта ла ма, не рет ко из ван на се-
ља, без ика квих са о бра ћај них ве за, са свим у 
не ре ду, и при де их је до ма ће ста нов ни штво 
(и то не са мо љу ди иних на род но сти, не го и 
ба нат ски Ср би) до жи ве ло као стран це, као 
„до ђо ше“, мал те не као оти ма че. 

Зе мљу су ипак до би ја ли, али не као што 
су се на да ли: до би ја ли су на пор ци ју, по бро-
ју чла но ва по ро ди це, до би ја ли је на ве ли кој 
раз да љи ни од ме ста ста но ва ња, а ни су има ли 
ни мар ве ни ору ђа ко ји ма да је об ра ђу ју; тра-
гич но се то све ло да они до би је ну зе мљу да ју 
у арен ду а да ра де ту ђе зе мљи ште као за куп-
ни ци или као на по ли ча ри. Уз то пре ме шта ли 
су их као не по жељ не са од ре ди шта на од ре-
ди ште, и то су Ба на ћа ни, на вик ну ти на ста-
бил ност, до жи вља ва ли као по губ но.

Кра ље ви на у ко ју се не ки бе ху узда ли ни је 
ни но си ла чи сто на ци о нал но обе леж је; као 

но во ство ре на др жа ва има ла је мно гих бри га 
и ве ли ких не во ља, а на те ре ну би ло је и не-
бри ге, и не прав де, и ба ха то сти. Њи хо ва ма ло-
број ност, нео р га ни зо ва ност, нај зад и ла лин-
ска ста ло же ност – све их је то од гур ну ло на 
не ка кву пе ри фе ри ју за ин те ре со ва но сти над-
ле жних ор га на или, по ре чи ма са мо га ау то ра: 
„Срп ске по ро ди це из ру мун ског де ла Ба на та 
ко је су има ле ко ло ни за ци о ни ста тус оп та на-
та би ле су на де љи ва не са ма ње зе мљи шта, и 
у ко ло ни за ци о ном про це су, услед сво је ма ло-
број но сти, ра су то сти и нео р га ни зо ва но сти, 
би ле су руб на по ја ва“.

Не ки су се, раз о ча ра ни, вра ти ли сво јим 
се ли ма и свом убо же ству у ру мун ском де лу 
Ба на та. Не ки су оста ли.

То је ути сак ко ји се стек не чи та њем ру-
ко пи са Ми ла на Ми ци ћа. 

Али да би се до шло до то га уоп ште ног ути-
ска, ау тор је мо рао па жљи во про у чи ти зах-
тев ну гра ђу, кр ца ту де та љи ма о на де љи ва њу 
зе мљом, о ме сти ма бо рав ка, о пре се ље њу из 
ме ста у ме сто, о мно го број ним ту жба ма и 
ја ди ков ка ма упу ћи ва ним над ле жни ма, о по-
је дин ци ма ко ји су се ипак, као и у ста ром кра-
ју, сна ла зи ли (узи ма ли кре ди те, отва ра ли 
тр го ви не, ку по ва ли трак то ре и вр ша ли це и 
слич но), о пр вим ро ђе њи ма у ко ло ни стич ким 
по ро ди ца ма, о ка сни јим до ла сци ма, о по врат-
ни ци ма, о ти хом, ако и не вољ ном, укла па њу 
(или ута па њу) на шег жи вља у ша ре ни ло ко-
ло ни стич ких на се ља, у ко јем ни су пред ста-
вља ли ви ше од 1%. 

Та квим шти вом, сат ка ним од мно го број-
них ар хив ских објек тив них по да та ка и су-
бјек тивнх ка зи ва ња и бе ле же ња, на пи са ним 
чи тљи во и осве тље ним из ви ше угло ва, за-
окру же на је стра ни ца на ше но ви је исто ри је, 
раш чи шће не су не до у ми це и пре до че на по-
тре ба и хра брост да се узда мо у се и у кљу се.

Сте ван Бу гар ски
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САРАДНИЦИ У ОВОМ БРОЈУ ЗБОРНИКА

Сте ван Бу гар ски, ро ђен 1939. у Срп ском Се мар то ну, Ру му ни ја. За вр шио је 
Срп ску гим на зи ју у Те ми шва ру (1956) и две го ди не Фа кул те та ру ског је зи ка на Пе-
да го шком ин сти ту ту у Бу ку ре шту (1958). Осу ђен је на шест го ди на по прав ног за-
тво ра због вер бал ног де лик та, а ро бо вао че ти ри до по ми ло ва ња 1962. По по врат ку 
из за тво ра за по слио се као фи зич ки рад ник и ма шин бра вар и за вр шио Ма шин ски 
фа кул тет на Тех нич ком уни вер зи те ту у Те ми шва ру (1971). Ра дио је у стру ци и са-
ра ђи вао у срп ској пе ри о ди ци и Срп ској еми си ји Ра дио Те ми шва ра. Са да је пен зио-
нер, жи ви у Те ми шва ру. Пр ву књи гу По Се мар то ну кроз про стор и вре ме, об ја вио 
је 1982. До са да ње го во де ло об у хва та три де се так књи га из до ме на кул тур не и 
дру штве не исто ри је Ср ба у Ру му ни ји. 

Ни ко ле та Де ми ан, ро ђе на 1970. у Та шна ду (Tăşnad), жу па ни ја Са ту Ма ре, 
Ру му ни ја. Ди пло ми ра ла је на Исто риј ско-фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та 
„Ба беш–Бо љај” у Клу жу 1993, а док то ри ра ла на истом фа кул те ту 2012. У Исто риј-
ском оде ље њу На ци о нал но га му зе ја Ба на та у Те ми шва ру ра ди ла је као му зе о граф 
1993–2015, а од 2015. ра ди као на уч ни ис тра жи вач; ку стос је Ну ми зма тич ке збир ке 
Му зе ја од 1994, члан Ру мун ско га ну ми зма тич ког дру штва од 1996. го ди не. Под 
пот пи си ма Ни ко ле та То ма, Ни ко ле та То ма-Де ми ан и Ни ко ле та Де ми ан са ра ђу је у 
струч ној пе ри о ди ци у Бу ку ре шту, Те ми шва ру, Се ге ди ну (Ма ђар ска) и Шпај хин ге ну 
(Не мач ка). Ко а у тор је књи га Mu zeul Ba na tu lui. Fi le de cronică, 1872–1918 [Музеј Ба-
на та. Днев нич ки листови], vol. I, Ti mişoa ra, 1997 (уз Фло ри на Ме де ле ца) и Co lecţia  
de antichităţi egip te ne a Mu ze u lui Ba na tu lui din Ti mişoa ra. The Col lec tion of Egyptian 
An ti qu i ti es in the Mu se um of Ba nat in Ti mişoa ra, Ti mişoa ra 2016 (уз Бра ни сла ва Ан ђел-
ко ви ћа).

Де јан Јак шић, ро ђен 1973. у Но вом Са ду. Исто ри чар, ар хи в ски саветник, ди пло-
ми рао је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, на Ка те дри за исто ри ју (1998). 
За вр шио је пост ди плом ске сту ди је на сме ру На ци о нал на исто ри ја сред њег ве ка и 
ма ги стри рао са те зом „Бе ло пољ ски ле то пис“ (2009). Од 2001. го ди не ра ди у Ар хи ву 
Вој во ди не где се ба ви ста ри јим ар хив ским фон до ви ма и об ра дом гра ђе на ла тин-
ском је зи ку (сте као је зва ње ар хи в ског саветника). То ком три ис тра жи вач ка бо рав ка у 
Те ми шва ру (Ру му ни ја) си сте мат ски је про у ча вао са др жај ар хив ске гра ђе ве за не за 
да на шњу те ри то ри ју АП Вој во ди не, Ба нат и срп ски на род у та мо шњем Др жав ном 
ар хи ву. Ау тор је ве ћег бро ја на уч них ра до ва и при ка за ко је об ја вљу је у струч ним 
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ча со пи си ма и у по себ ним збор ни ци ма ра до ва. Био је са рад ник/ре дак тор/уред ник 
у при пре ми и об ја вљи ва њу ви ше пу бли ка ци ја. Об ја вље не књи ге: Бач ко-бо дро шка 
жу па ни ја 1688–1849, Ка та лог ода бра них са др жа ја до ку ме на та (1801–1805), св. 10, 
2005; То рон тал ска жу па ни ја 1731–1849, Ка та лог ода бра них са др жа ја до ку ме на та 
(1731–1785), св. 1, 2008; При руч ни ви ше је зич ни реч ник за ар хи ви сте (ко а у тор), 2012; 
Бач ко-бо дро шка жу па ни ја 1688–1849, Ка та лог ода бра них са др жа ја до ку ме на та 
из фон да број 2 (1806–1809), св. 11, 2014.

Ма ри ја Јо ван цаи, ро ђе на 1951. у се лу Љу ба код Ши да. Ди пло ми ра ла је на 
Гру пи за ру ски је зик и књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Од 
ав гу ста 1978. го ди не би ла је за по сле на у Би бли о те ци Ма ти це срп ске све до де цем-
бра 2014, ка да је оти шла у пен зи ју. Ра ди ла је на по сло ви ма имен ске и пред мет не 
об ра де књи га на сло вен ским је зи ци ма, као и на би бли о граф ским по сло ви ма. Ду го 
го ди на би ла је ру ко во ди лац Оде ље ња ка та ло шко-би бли о граф ске об ра де пу бли ка-
ци ја. Уче ство ва ла је у при пре ми и из да ва њу Би бли о гра фи ја књи га у Вој во ди ни, Го-
ди шња ка БМС и Ве сти БМС и об ја ви ла не ко ли ко би бли о гра фи ја. До бит ник је На-
гра де „Ду шан Пан ко вић“ за из у зет на оства ре ња у обла сти срп ске би бли о гра фи је, 
ко ју до де љу је На род на би бли о те ка „Др Ђор ђе На то ше вић“ у Ин ђи ји. 

Адри ја на Си да Ма њеа, ро ђе на 1966. у Те ми шва ру, Ру му ни ја. За вр ши ла је 
Срп ску гим на зи ју (1985) и Ма шин ски фа кул тет на По ли тех нич ком уни вер зи те ту 
„Тра јан Ву ја“ (1990) у Те ми шва ру, где је од бра ни ла и док тор ску ди сер та ци ју из 
обла сти ме ха ни ке флу и да (1999). Са да је ван ред ни про фе сор на По ли тех нич ком 
уни вер зи те ту у Те ми шва ру. Об ја ви ла је ви ше ра до ва из обла сти ме ха ни ке флу и да 
и хи дра у лич них ма ши на и из кул тур не исто ри је Ср ба у струч ној пе ри о ди ци и ко-
лек тив ним збир ка ма у зе мљи и ино стран ству.

Зо ран Мар ков, ро ђен 1984. у Те ми шва ру, Ру му ни ја. За вр шио је Срп ску те о рет-
ску гим на зи ју „До си теј Об ра до вић“ (2003), ди пло ми рао исто ри ју (2007) и за вр шио 
ма стер сту ди је (2009) на За пад ном уни вер зи те ту у Те ми шва ру. При пре ма док тор-
ску ди сер та ци ју из обла сти бал кан ског оруж ја на Исто риј ском фа кул те ту Уни вер-
зи те та „Ба беш–Бо љај“ у Клу жу. Од 2007. го ди не ра ди као ку стос у Му зеј Ба на та у 
Те ми шва ру. Ис тра жу је вој ну исто ри ју и ору жар ство, али и исто ри ју Ср ба на те ри-
то ри ји Ба на та у Ру му ни ји. Об ја вио је ви ше струч них ра до ва из обла сти исто ри је 
ору жар ства и исто ри је Ср ба на те ри то ри ји Ба на та, ор га ни зо вао је ви ше те мат ских 
из ло жби у Ру му ни ји и Ср би ји. Об ја вље не књи ге: Cold Arms (ко а у тор Дра гу тин Пе-
тро вић), 2012; Pi sto a le şi re vol ve re: Co lecţia  de ar me a Mu ze u lui Ba na tu lui din Ti mi şoa ra 
(ко а у тор Сер ђу Га лиш), 2014. 

Ило на Ми кло шик, ро ђе на 1951. у Те ми шва ру, Ру му ни ја. Ди пло ми ра ла је 
1974. на Од се ку исто ри је Исто риј ско-фи ло зоф ског фа кул те та на Уни вер зи те ту „Ба-
беш–Бо љај“ у Клу жу. Ра ди ла је у на ста ви, од 1976. ра ди као му зе о граф у Му зе ју 
Ба на та у Те ми шва ру, а од 2005. као му зе о граф у Му зе ју ли ков них умет но сти у Те ми-
шва ру, ко ји је за сно ван из два ја њем из Му зе ја Ба на та. Бли же за ни ма ње: збир ка ба нат-
ске ли ков не умет но сти од XVI II ве ка до 1940. го ди не. Пен зи о ни са на је 2010. го ди не. 
Са ра ђу је у струч ној пе ри о ди ци у Ру му ни ји и Ма ђар ској. Књи ге: Ar ta bănăţeană 
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interbelică (Ме ђу рат на ба нат ска ли ков на умет ност), 2006; Ormós Zsig mond. A 
múzeumalapító (Ор мош Жиг монд. За сни вач му зе ја), ко а у тор, 2013.

Го ран Мра кић, ро ђен 1979. у Вар ја шу, Ру му ни ја. Ди пло ми рао на Фи ло ло шком, 
исто риј ском и бо го слов ском фа кул те ту За пад ног уни вер зи те та у Те ми шва ру 2001. 
го ди не. Био је уред ник у ре дак ци ји ли ста На ша реч у Те ми шва ру 2001–2015, а по сле 
то га ди рек тор за из да ва штво Са ве за Ср ба у Ру му ни ји. Као но ви нар, пе сник и афо-
ри сти чар члан је Са ве за пи са ца Ру му ни је и до бит ник ви ше књи жев них на гра да. 
Са ра ђу је у пе ри о ди ци у Ру му ни ји и Ср би ји. Пи ше на срп ском и ру мун ском је зи ку, 
пре во ди са срп ског и хр ват ског на ру мун ски и обр ну то. Об ја вље не књи ге: Ро ман-
тич на хи рур ги ја, 2003; Ху ли ган ске ба ла де (пе сме), 2006; Срп ски хард ко ре ни, 2008; 
Те ро ри стич ки кон тра на пад / Con tra atac te ro rist, 2012; Punk Re qu i em, 2015. 

Ми ха и ло Фјодорович Олеј ни ков, ро ђен 1937. у Мо ста ру (усво јио га у Бе о гра-
ду Те о дор Олеј ни ков, ру ски ин же њер, ко ји је еми гри рао из Ру си је по сле ок то бар-
ских до га ђа ја 1917). Основ ну шко лу и два раз ре да гим на зи је за вр шио је у Бе о гра ду. 
Го ди не 1950. оти шао је из Ју го сла ви је и пр во бо ра вио у Тр сту, па по том у Ви ни пе гу 
(Ка на да), где је за вр ша вио сред њу шко лу (1952–1954). Сту ди рао је хе ми ју, фи зи ку, 
ма те ма ти ку, астро но ми ју, ге о ло ги ју и пси хо ло ги ју на При род но-ма те ма тич ком фа-
кул те ту Уни ве зи те та у Ма ни то би у Ви ни пе гу (1954–1957), та ко ђе је сту ди рао у 
Цен тру за сла ви стич ке сту ди је на Фи ло зоф ском фа кул те ту Мон тре ал ског уни вер-
зи те та у Мон тре а лу (1957–1964), где је ди пло ми рао 1961, ма ги стри рао 1962. са те зом 
„Жи вот и рад Ђу ре Јак ши ћа“ и за вр шио док тор ске сту ди је (осим ди сер та ци је ко ју 
ни је пре дао на вре ме због ра да у Ује ди ње ним на ци ја ма). Уче ство вао је у ак тив но-
сти ма мно гих клу бо ва срп ске ди ја спо ре, ак тив но ра дио на очу ва њу и ја ча њу од но-
са ма тич не др жа ве и ди ја спо ре и ма тич не др жа ве и Ср ба у ре ги о ну. Пре да вао је на 
не ко ли ко уни вер зи те та у све ту, а у струч ној пе ри о ди ци об ја вио ви ше на уч них ра-
до ва из при род них и дру штве них на у ка. 

Де јан По пов, ро ђен 1979. у Те ми шва ру, Ру му ни ја. За вр шио је Ба нат ски на цио-
нал ни ко леџ (1998), ди пло ми рао (2003) и ма стер сту ди је за вр шио (2005) на Фа кул-
те ту елек тро ни ке и те ле ко му ни ка ци ја Уни вер зи те та „По ли тех ни ка“ у Те ми шва ру. 
Ра ди у стру ци у Те ми шва ру. Са рад ник је не дељ ни ка На ша реч и Срп ске еми си је Ра дио 
Те ми шва ра. Ба ви се исто ри јом Ср ба на те ри то ри ји Ба на та у Ру му ни ји. Об ја вио је 
књи ге Хор Пра во слав не срп ске са бор не цр кве у Те ми шва ру 1997–2007 (Мо но граф ске 
бе ле шке), 2007; Пра во слав на срп ска па ро хи ја у Ул бе чу, 2015; ви ше ра до ва из обла-
сти кул тур не исто ри је Ср ба у Ру му ни ји, као и из обла сти тех ни ке у струч ној пе-
ри о ди ци. 

Ду шан Ј. По пов, ро ђен 1948. у Наћ ва ли, Ру му ни ја. За вр шио је гим на зи ју у 
Ара ду (1966) и Фа кул тет фи зи ке на Уни вер зи те ту у Те ми шва ру (1971). Док тор ску 
ди сер та ци ју из обла сти фи зи ке од бра нио је на Уни вер зи те ту у Кра јо ви (1987). Био 
је уред ник за срп ске уџ бе ни ке у Ди дак тич кој и пе да го шкој из да вач кој ку ћи из Бу-
ку ре шта до 1977. го ди не, а за тим је пре шао на Уни вер зи тет „По ли тех ни ка” у Те ми-
шва ру, где је од 2006. ре дов ни про фе сор. Вр шио је ду жност на уч ног се кре та ра и 
ше фа Ка те дре за фи зи ку. У пен зи ји је од 2013. го ди не. Про у ча ва про шлост Ср ба у 
По мо риш ју. Об ја вио је не ко ли ко на уч них и ди дак тич ких књи га из обла сти фи зи ке, 



246

а у струч ној пе ри о ди ци и ко лек тив ним збор ни ци ма у зе мљи и ино стран ству ви ше 
при ло га о исто риј ском до при но су Ср ба раз во ју на у ке и кул ту ре (Арад кроз вре ме, 
Ба нат ске но ви не, Без дин ски ве сник, Књи жев ни жи вот, На ша реч, Прав да, Те ми-
швар ски ве сник); са ра ђи вао је у Срп ској еми си ји Ра дио Те ми шва ра. 

Љи ља на Пу зо вић, ро ђе на 1979. у Ва ље ву. Ва љев ску гим на зи ју за вр ши ла је 
1997. го ди не. Ди пло ми ра ла је 2003. на Оде ље њу за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул-
те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. На истом фа кул те ту ма ги стри ра ла је 2010. са те мом 
„Ни ко ла Ди ми три је вић, епи скоп те ми швар ски (1728–1744)“. Ра ди као ви ши би блио-
те кар у Оде ље њу за ар хе о гра фи ју На род не би бли о те ке Ср би је у Бе о гра ду. 

Ми о драг Ћу ру шкин, ро ђен 1958. у Че не ју, Ру му ни ја. Ди пло ми рао на Исто-
риј ско-фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бу ку ре шту 1982. го ди не. Од бра нио 
док тор ску ди сер та ци ју Re laţii  po li ti co-di plo ma ti ce ale României cu Ser bia în pe ri o a da 
1903–1014 (По ли тич ко-ди пло мат ски од но си Ру му ни је са Ср би јом у раз до бљу 1903–
1914) на За пад ном уни вер зи те ту у Те ми шва ру (2009). Ра ди у гим на зиј ској на ста ви 
у Те ми шва ру. Са ра ђу је у струч ној пе ри о ди ци и уче ству је на на уч ним ску по ви ма. 

При ре дио
Бра ни слав Ка ра но вић
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123–124

З

Зивлак, Душан 210
Зивлак, Јован 210
Зорић, Драгољуб 200

И

Иванов, Јованка 202
Иванов, Павел (Pavel Ivanov) 209
Ивановић, Јевтимије 180
Игњатовић, Срба 210
Ика, Јоан (Ioan Ică) 211
Ика, Јоан И. млађи (Ioan I. Ică jr.) 211
Иларион (Зеремски) 176 
Иларион (Руварац) 46, 189
Илија, поп 32
Илијин, Небојша 217
Илић, Сава 225
Илић, Тимотеј 182
Иринеј (Иван Јовановић) 44, 51, 53, 57
Иринеј (Ћирић) 45
Исаија (Антоновић) 23, 157, 159
Исаија (Ранисављевић) 151
Исаиловић, Миливоје В. 218
Исак (Дошен) 45, 150

Ј

Јаворски, Стефан 178
Јакоби, Коломан 118
Јакшић, српска властеоска породица 44, 150
Јакшић, Дејан 149–154

Јакшић, Ђура 91–92, 98, 102–103
Јакшић, Милутин 34, 37, 160
Јанков, Влада 66
Јаношев, Милутин 11
Јевсевије (Поповић) 190
Јелена, румунска краљица 78
Јоаникије (Владисављевић) 19, 167, 169
Јован, свештеник из Омољице 31–32
Јован, свештеник из Опова 31, 33
Јован (Георгијевић) 179
Јован (Рајић) 178, 180
Јованов, Славко 80
Јовановић, Јевгеније 190
Јовановић, Јелена 221
Јовановић, Лазар 26
Јовановић Батут, Милан 187–188
Јованцаи, Марија 237–239
Јонеску, Аурел 118
Јорговић, Димитрије 26
Јордаке, Флорин (Florin Iordache) 229–230
Јосић, Мита 184
Јосиф, митрополит 178
Јосиф II, аустријски цар 93, 149, 153
Јосиф (Цвијовић) 53–54
Јурчић, Јосип 185
Јустин (Јован Јовановић) 150–151
Јустин (Поповић) 211, 215, 218

К

Карло I, румунски краљ 45
Карло II, румунски краљ 77
Карло VI, аустријски цар 164
Кармирис, Јоанис Н. (Ioannis N. Karmiris) 211
Кеверешан, Константин (Constantin Chevere-

şan) 196
Керпенишан, Ђура 82
Керпенишан, Невенка 69, 88
Кесеги, Ласло (László Kőszeghy) 94
Кимштетен, Франц (Franz Kimstetten/Kim-

stätten) 94
Кирило (Богдан Јовановић) 44, 51, 57, 59
Кириловић, Пантелејмон 24
Киш, Данило 199, 207
Киш, Сигмунд (Sigmund Kiss) 98
Клајк, власник фирме 118
Клара, Хадај Г. 205
Климент (Стефановић) 151
Кнежевић, Владимир 11
Кокошар, Мирослав 210
Колезин, Васа 66
Кољевић, Никола А. 213
Коман, Аугустин 118
Коман, Корнел (Cornel Coman) 215
Комленац, Живка 205
Константин, свештеник 31–32
Константин (Грк) 19
Кончар, Симеон 185
Кончијату, Јанку 118
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Копчеа, Сорин В. (Sorin V. Copcea) 200
Корња, Рајко (Raico Cornea) 222
Коронги, Јохан фон Коронг (Johann Koronghy) 

91, 98
Костеску, писац румунског буквара 77
Костић, Константин Т. 48, 58
Костић, Мита 22, 24, 27–28, 35–36, 176
Костић, Немања 12
Костић, Петар 13
Костић, Слободан 12, 15, 41, 45–55, 58, 62–63, 

74, 86, 151, 153, 176
Котру, Љубомир 121
Кочић, Петар 209
Кошут, Лајош 232–233
Краул, Георг (Georg Kraul) 99
Краул, Едвард (Eduard Kraul) 101
Кремер, Јозеф (Joseph Krämmer) 95
Крижанич/Крижанић, Николаје (Nicolae 

Krizsanics) 84–85
Крстановић, Здравко 210
Крстић, Борислав Д. Велимиров 213, 216, 218
Крстић, Борислав Ђ. 49, 58, 196, 222
Крстић/Крестић, Викентије 26
Крстић, Никола 179
Ксијангхуа, Занг (Zhang Xianghua) 206
Кузман, свештеник 31, 33 
Кузманов, Ђурђевка 73-74, 78, 89
Кулчер, Дан (Dan Culcer) 212
Кун, Рихард 116

Л

Лазареану, Симеон/Сима (Simeon / Simа Lăză-
reanu) 199, 210

Лазин, Ђорђе 214
Лаличић, Есад 200
Лекић, Вук 207
Леонида, професор 118
Леополд I / Липот, аустријски цар 9, 27
Лефлер, Антон (Anton Löffler) 91
Лихт, Филип 120–121
Лонгин (Томић) 47
Лоновић, Јозеф (József Lonovics) 91, 96, 98, 100
Лотић, Љубомир 184, 187
Лудајић, Максим 34, 36
Лукијан (Богдановић) 46
Лукијан (Љубомир Лолић) 44, 52, 57
Лукић, Света 204
Лупуловић, Васа 47, 49, 58

Љ

Љуба, Корнел 118

М

Магарашевић, Георгије 179
Мајер, Франц (Franz Mayer/Mager) 95–96, 100
Макри, Персида уд. Стојковић 109

Макри, Тома Наум 109
Максим (Несторовић) 157, 159–163
Максимилијан (Хајдин) 44, 53–54
Максимовић, Десанка 203
Максимовић, Ника 184
Малетић, Никола 83
Малитки, Деме (Döme Malitchi) 98
Мамузић, Стеван 187
Мандић, Теодор 185
Манојловић, Милутин 238
Мањеа, Адриана Сида 221–227
Мардан, Д. члан жирија 118
Марија Терезија, аустријска царица 10, 93, 150, 

168–169
Марјанов, Миодраг 217
Марков, Зоран 107–125
Марков Јоргован, Јаворка 119, 222
Матавуљ, Симо 188
Матић, Андрија М. 188
Матић, Свет. 176
Маћејовски, Вацлав 179
Маширевић, Иван 187
Медаковић, Милорад 238
Мерси, Флоримунд Клаудије 233
Мијатов, Константин (Коста) 66, 69–71, 73–74, 

82, 87–88
Мијатов Веселиновић, Даринка 66, 71–72, 82– 

83, 89
Миклеуш, поп 21
Миклоши, Корнел 118
Миклошик, Илона (Ilona Miklosik) 91–105, 

120
Милачек, Јанош (János Milacsek) 100–101
Миленовић, Чедомир 199, 207, 209, 211, 213–

214, 217
Милер, Франц (Franz Müller) 91
Милеуснић, Слободан 216
Милин, Андреј 217
Милин, Живко/Жива 211, 214, 218, 224, 239–240
Милин, Миодраг 196, 199, 211, 214, 217, 225
Милић од Мачве в. Станковић, Милић 
Милић, Ђока 78
Милован, Далибор 205
Милованов, Владимир 66
Милованов, Катица рођ. Лунгулов 66
Милованов, Стеван 187–188
Миловановић, Марко 23
Милошевић, Петар 224
Милошевић, Радомир 53
Милутин (Милан Вујић) 44, 52, 57
Мирјанић, Драга 196, 213, 222
Мирковић, Предраг 53, 58
Мирковић, Чедомир 208, 218
Мирон (Милисав Јовичин) 44, 52–53, 57
Мирчетић, Јосиф 108
Мирчетић, Јулијана 108, 119
Мирчетић, Јулијана рођ. Бочановић 108
Мирчетић, Марија рођ. Моц 108
Мирчетић, Меланија 108
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Мирчетић, Светозар 108
Мирчетић, Франц Бранислав 107–125
Мирчов, Петру (Petru Mirciov) 225
Митошевић, Душан М. 53, 58
Митрик, Атанасије 8
Митрофан (Милисав Матић) 197
Михаил (Атанасијевић) 151
Михаило/Михајло (Милош Јовановић) 44, 51, 

53, 57
Михајлов, Цветко (Ţvetco Mihailov) 225
Михајловић, Ђока 186
Михајловић, Милутин 84
Михаљчић, Миленко 197
Мицић, Милан 225, 240–241
Мишковић, Жива 205
Младеновић, Власта 203, 207
Могила, Петар 183
Мојсије (Петровић) 27, 29–30, 34, 36–37, 155
Мојсије (Путник) 19, 23, 34, 37, 128
Мојсије (Стојков) 190
Молдован, Жарко 69, 88
Молдовеану, Елена (Elena Moldoveanu) 205
Момчиловић, Драган 209
Моран, Мар (Mar Moran) 91
Мочоњи, породица 232
Мракић, Горан 231–235
Мунћан, Иво 197, 203, 205, 207, 213, 215, 223, 

225
Мунча, Николај 169
Мурешану, Камил (Camil Mureşanu) 199
Мутић, Марија (Maria Mutici) 209–210

Н

Наловић, Михајло Ј. 72
Неделку, Октавија (Octavia Nedelcu) 201, 204
Нелас, Панајотис (Panayotis Nellas) 211
Немањићи, породица 44
Ненад, поп 31, 33
Нешковић, Мита 184
Никанор (Савић) 44
Никола, кмет 21
Никола, свештеник 31-32
Никола/Николај (Димитријевић) 19–21, 23, 

29–30, 32–36, 155–157, 159–165
Николај (Велимировић) 50, 190, 217
Николај, Десанка (Desanca Nicolai) 197
Николајевић, Никола 186
Николајевић Дарвар, Димитрије 189
Николић, барон 10
Николић, Адријан в. Николић Шулц, Адри-

јан
Николић, Милан 81, 89
Николић, Спасоје в. Стефан (Николић), архи-

мандрит
Николић Шулц, Адријан 221, 224 
Нистор, Димитрије 118
Новак, свештеник 31, 33
Нушић, Бранислав Ђ. 185

Њ

Њагул. Славко 218

О

Обрадов, Миодраг 205, 211, 214
Олејников, Михаило Фјодорович 239–240
Опреа, Јоан 116
Орфелин, Захарија 180
Остоја, парох 31
Остојин, Милорад 49, 58

П

Павле (Кенгелац) 175–176, 179, 191
Павле (Ненадовић) 24
Павле (Стојчевић) 216
Павлов, Тома 22–23, 37
Павловић, Драгољуб М. 28, 37
Павловић, Радослав Браца 197
Павловић, Стеван 184
Пајсеј, монах 150
Палер, Октавијан 214
Панић, Божидар 223
Пантелејмон/Пантелија, свештеник 31–32
Пантелејмон (Дошен) 43–47, 49–52, 54–55, 57, 81
Пантелејмон (Петар Јоцин) 44, 54, 57
Папин, Василије 47
Папин, Јован 44, 47
Папин, Олга рођ. Попов 47
Паха, Аугустин 118
Пејанов, Јоца/Јован в. Радин Јован/Јоан
Пејић, Милутин Стеван 205, 208
Перинац, Стева 207
Перинац Станков, Љубинка 197, 203, 213, 215, 

218–219, 225
Перун, Весна 203
Петар, поп из Стаморе 21
Петар, поп из Сефкерина 33
Петар (Петровић) 19, 128, 175–176, 191
Петков, Ђока 66
Петков, Зорка 80
Петков, Лаза 66
Петков, Љуба 66, 74
Петков, Маријана 80
Петковић, Велимир 114, 121
Петрановић, Божидар 179
Петреску, Теофил (Teofil Petrescu) 217
Петричић, Душан 198
Петров, Александар 204
Петров, Милан 150, 153
Петров(ић), Роксанда уд. Србован 68, 87
Петровић, Аврам 190
Петровић, Душан 199, 203, 213, 218
Петровић, Јован 182
Писаров, Богољуб 202
Поп, Октавијан (Olivian-Octavian Pop) в. Бин-

диу, Октавијан
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Попа, Василе (Vasile Popa) 214
Попеску Таричану, Калин Константин Антон 

(Călin-Constantin-Anton Popescu- 
Tăriceanu) 229–230

Попин, Дору Еуђен (Doru Eugen Popin) 199, 208
Попов, Дејан 61–90, 127–147, 155–165
Попов, Душан Ј. 61–90
Попов, Јефта 66, 69
Попов, Манојло 72, 77–78, 82
Поповић, Анастасије /Атанасије 83–84
Поповић, Димитрије 26
Поповић, Душан Ј. 32, 61
Поповић, Јован Стерија 238
Поповић, Максим 26
Поповић, Милош А. 50, 52, 58
Поповић, Небојша С. 197, 208, 215
Поповић, Никола 26
Поповић Текелије, породица 150, 238
Поповићи, кандидати за свештенике 21
Прајер, Јохан Непомук (Johann Nepomuk Preyer) 

91, 98
Преда, Сабин (Sabin Preda) 215
Предић, Душан 9, 36
Прејс, Михаел 117
Прокопович, Теофан 181
Пузовић, Љиљана И. 19–39, 22–23, 37
Пуслојић, Адам 213, 215
Пушић, Радосав 206

Р

Радин, Јован/Јоан 208–210, 212–213
Радичевићи, породица 223
Радловић, Недељко 197
Радовић, Душан 198
Радојчић, Никола 149, 153
Радонић, Јован 22, 24, 27–28, 35–36, 184–185
Радосављевић, Озрен М. 51, 59, 149–150
Раичковић, Стеван 215
Рајбер, Аугуст (August Reiber) 91
Рајкић, Љубица 196, 211, 213
Ранко, кмет 21
Ранковић, Никола 21
Ратковић, Максим 30, 36
Раф, Георгије Христијан 181
Ређеп, Драшко 216–217
Ређеп, Јелка 202
Рис, Сигмунд (Siegmund Riss) 91
Ристин, Душица 206, 210
Ристић, Михаило Христифор 179
Росић, Мирослав 225
Росић, Небојша 208
Рошка, Весна 223, 226
Руварац, Димитрије 19–20, 22–24, 27–30, 34– 

37, 59, 156, 189

С

Сабљић, Душан 53, 59, 62–65, 69, 72, 82–84, 86, 
200

Сава (Вуковић) 49, 152–153, 155, 197
Сава, Свети 113
Савић, Милан 184
Савић, Милисав 208
Савић, Растко 198
Савко, свештеник 31, 33
Савојски, Еуген/Евгеније 109, 169, 231, 233
Самуил/Самуило (Маширевић) 176, 232
Сана, Сигмунд 116
Светић, Милош в. Хаџић, Јован
Сеги, Ласло (Szögi László) 92
Семјонов, Сергеј Т. 186
Сечански, Живан 32, 36
Симеон (Чедомир Грбић) 44, 54–55, 57
Симеон (Матејевић) 151
Симеон (Станковић) 48
Симион, Еуген (Eugen Simion) 213
Симоновић, Јован И. 187
Симоновић, Радивој 187
Синесије (Живановић) 178
Скоробете, Јон 215
Слијепчевић, Ђоко 28, 37
Смотрицки, Мелетиј 181
Сореску, Марин (Marin Sorescu) 209
Софроније (Блажовић) 151
Софроније (Кириловић) 19, 128
Србован, Кирило/Ћира 67–71, 87
Србован, Милорад 80
Сремац, Стеван 186
Сретеновић, Михаило 82
Стаморан, Владимир 80
Стаморан, Душица 80
Стаморан, Зорка 80
Стаморан, Иван 66, 71–74, 81–84, 89
Стаморан, Михајло 80
Стаморан, Равосија 66
Стаморан, Светозар 80
Станеску, Никита (Nichita Stănescu) 215
Станикић, Југ 187
Станишић, Предраг 71
Станков, Миле 55
Станковић, Војин 219
Станковић, Милић 209
Станојев, Богдан Т. 219
Станојев, Владан 219
Станојев, Иван 67
Станојевић, Станоје 185
Станојловић, Александар 50, 59, 219
Стеван/Стефан (Стратимировић) 190, 232
Стејић, Јован 182
Степанов, Љубомир 107, 109, 111, 113, 150, 153, 

196, 198, 208, 212, 214, 221, 223–224, 226, 238
Стефан (Николић), архимандрит 42–44, 46, 

48–57, 109–110, 113, 115, 119
Стефан (Николић), игуман 175–177
Стефан (Живојин Орбулов) 44, 55, 57
Стефан (Станко Станков) 44, 55
Стефановић, Светислав 185
Стефановић Идвореан, Братислава 203, 209
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Стефановић Караџић, Вук 180, 182–183
Стојадиновић, Славољуб Регрут 223
Стојанов, Сара уд. Галетин 71, 88
Стојанов Беринде, Исидора 222
Стојановић, Јован 26 
Стојков, Јован 26
Стојковић, капетан 167–168, 170
Стојковић, Александар 224
Стојковић, Атанасије 190
Стојковић, Драган 215
Стојчиновић Николић, Јованка 212
Суботић, Јован 184–185

Т

Таборски, Франц (Franz Taborszky) 91
Текелија, Сава 200–201
Текелије в. Поповић Текелије
Теодосије (Веселиновић) 150–153
Теофиловић, Витомир 226
Тилшнајдер, трговац 109
Тимотеј (Мириловић) 151
Тирол, Димитрије П. 167, 183, 189, 238
Тодоров, Миодраг 196
Тодоров, Миомир 198
Толстој, Лав Н. 186
Тома, свештеник 20
Томић, Миле 198, 207
Томуш, Мирчеа (Mircea Tomuş) 215
Тот, Петер (Tóth Péter) 93
Тот, Ференц (Tóth Ferenc) 100
Тотис, Рудолф 116
Точанац, Исидора 27–29, 37
Трлајић, Пера 66
Тунсу/Тонсу/Тонзу/Дунзу, Јован/Јон 22, 34
Туцовић, Димитрије 200

Ћ

Ћирић, Михајло 113
Ћурушкин, Миодраг 7–18

У

Улић, Лауренцију 216
Уљаревић, Радивој 212
Унгуреану, Дан 233
Унгуреану, Корнел (Cornel Ungureanu) 201
Урикарију, Дојна (Doina Uricariu) 213
Урсаки, Дан (Dan Ursachi) 218
Урсу, Илеана (Ileana Ursu) 214
Урсулеску, Миорица 208

Ф

Фауст, Бернхард Христофор 189
Феликс, Милорад 196, 206
Фенлачки, Радивој 84
Фердинанд, румунски краљ 109, 116

Филиповић, Теодор 190
Фино, Јозеф (Joseph Fino/Finó) 95
Фируловић, Драгољуб 219
Фишер, Стефан фон (Stephan von Fischer) 91
Флора, Јоан (Ioan Flora) 210, 215
Франц II, аустријски цар 93
Франц Jozef, аустријски цар 100
Франчиск, Калаб 196

Х

Хабзбурговци, владарска породица 231
Хабингер, Јозеф (Josef Habinger) 96
Хандабура, Лидија (Lidia Handabura) 214
Хармс, Даниил (Daniil Harms) 212
Харш, генерал 168
Хаџић, Јован 181, 185
Хаџић, Павле 189
Хецел Саму, С. М. (S. M. Hetzel Samu) 94, 96, 

100–101
Хипиус, Зинаида Николајевна (Zinaida Hippius) 

209
Хофбауер, Јанош (János Hofbauer) 92, 96
Хуњади, Јанош 120

Ц

Цветановић, Иван 209
Циглер, Вилхелм 117
Цифка, Петерне (Cifka Péterné) 92, 96
Цојман, Михаел (Michael Zeumann) 84
Црепајац, Бранислав 51, 59
Црковнику, Виктор (Victor Ţîrcovnicu) 61
Црњански, Милош 201

Ч

Чанг Чеанг-хуа (Chang Shiang-Hua) 204
Чарнић, Емилијан М. 195, 198, 200–201
Чарнојевић, Иван в. Арсеније III (Чарнојевић)  
Чаушеску, Николаје 233
Чекић (Кекић), Анка 80
Чекић, Драгољуб 80
Чернић, Софија 70, 82, 88
Чиора, Арала (Arala Ciora) 207, 212
Чоботин, Благоје 204, 207–208, 212, 216
Чокарлије, Ливијус (Livius Ciocărlie) 211
Чолаковић, Јован 202
Чотрић, Александар 225–226

Шајерман, писац румунске читанке 77–78
Шајтинац, Људмила 222
Шапка, Франц (Franz Schapka) 95
Шапка, Франц Антоније (Franz Antonius 

Schapka) 95
Шекспир, Виљем 185
Шеминеану, Антоније (Antonie Şemineanu) в. 

Радин Јован Јоан
Шепецеан, Милан 107



254

Шимић, Николај 181
Шипер, Еуген 117
Шипош, Михајло 219
Шиц, Јохан (Johann Schütz) 95
Шмикл, Ана (Anna Schmikl) 99
Шмит, Ференц (Ferenc Schmidt) 98
Шомођи, Миклош (Somogyi Miklós) 92
Шопен, Фр. (Fr. Chopin) 99

Шошдеан, Алина (Alina Şoşdean) 217
Шпулберјану, Дулфу 78
Шрам, Криштоф (Christoph Schramm) 91
Шталер, Адам 118
Штефанеску, Маријана (Mariana Ştefănescu) 

207
Штромајер, Франц (Franz Strohmayer) 91 
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А

Адашевци (Срем) 26
Ајуд (Aiud, затвор, Р) 89
Арад (Arad, град, седиште истоимене жупа-

није, Р) 48, 52, 89–90, 197, 224, 238, 245–246
Арад-Гај (Arad-Gai, сада кварт Арада, Р) 45, 

47, 88
Арадац 55, 129
Арадска жупанија 61
Атина 211

Б

Бабша (Babşa, село, Тамишка жупанија Р) 138
Баваниште 134
Базјаш (Baziaş. манастир Р) 41, 45, 47, 58, 175
Балинц (Balinţ, село, Тамишка жупанија Р) 

139
Банат 7, 9, 11–12, 14–15, 18–19, 23, 26–28, 38, 

56, 58, 61–62, 85, 94, 99, 107, 111, 117, 120, 
123, 125, 150–151, 153, 167–168, 176, 203, 206, 
221, 225, 231–235, 240–241, 243–245

Бањалука 46, 209, 215
Бараган (Bărăgan, обласно подручје Р) 225
Баранда 52, 136
Бач 151
Бачка 10, 26, 151
Бачки Петровац 196
Бачко Петрово Село 26
Бачко-бодрошка жупанија 244
Башаид 26, 146
Бега Сент Ђурађ (сада Житиште) 54, 129
Бездин (Bezdin, манастир Р) 13, 41–57, 59, 68, 

81, 87–88, 149–153
Бела Црква 49, 52, 59, 87–88
Белинц (Belinţ, Тамишка жупанија Р) 137
Белобрешка (Belobreşca, село, Караш-севе-

ринска жупанија, Р) 49, 54–55, 87
Београд 12, 19, 22, 26, 28, 36–37, 44, 49, 58, 91, 

134, 151–152, 158, 160, 162, 164–165, 179, 183, 
188, 190, 193, 195–198, 200, 202–210, 212, 
214–216, 218, 221, 238, 245–246

Беодра 146

Беочин (манастир) 44
Берин (Berini, село, Тамишка жупанија Р) 141
Берлин 108–109, 115, 120
Беч 95–96, 157–160, 163, 178–183, 190, 200–201, 

233
Бечеј 26, 146
Бечкеречки дистрикт 32
Бешеново (манастир) 46
Бзовик (вероватно Bozovici, град, Караш-се-

веринска жупанија, Р)  32
Бирда (Birda, село, Тамишка жупанија Р) 140
Блажова (Blajova, село, Тамишка жупанија Р) 

143
Боговађа (манастир) 48
Бођани (манастир) 151
Бока 131
Бока [которска] 188
Бор 197
Босут 46
Ботош 132
Бочар 26, 146
Браничево 58
Брестовац (Brestovăţ, село, Тамишка жупанија 

Р) 133
Будим (Buda) 92, 95–96, 160, 164, 179–182, 

189–190      
Будимпешта (Budapest) 92, 94, 120, 188                           
Будинц  в. Иктар
Будисава 202–203, 215
Бузијаш (Buziaş, град, Тамишка жупанија Р) 142
Букурешт 53, 61, 64, 110, 112, 195–199, 202, 

204–210, 212–217, 229–230, 233, 238, 243, 
245–246 

Буња (Bunea Mare, Тамишка жупанија Р) 139

В

Валеа Неагра (Valea Neagră, затвор Р) 89
Валкањ (Valcani, село, Тамишка жупанија Р) 

9–10, 16
Ваља Маре (Valea Mare, село, Кaраш-северин-

ска жупанија Р) 143
Ваља Пај (Valeapai, село, Кaраш-северинска 

жупанија Р) 144

ГЕОГРАФСКИ РЕГИСТАР
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Ваљево 246
Варјаш (Variaş, село, Тамишка жупанија Р) 

9–14, 16–17, 55, 73, 80–81, 88, 113, 238, 245
Велика Кикинда  в. Кикинда
Велика Плана 53
Велики Бечкерек  в. Зрењанин
Велики Будмир 48
Велики Жам (Jamu Mare, село, Тамишка жу-

панија Р) 9–10, 16
Велики Коштеј (Coşteiu, село, Тамишка жу-

панија Р) 137–138
Велики Семиклуш (Sânnicolau Mare, град, 

Тамишка жупанија Р) 8–14, 16–17, 22, 30, 
34, 47, 51, 80, 87–89, 226, 238

Велики Семпетар (Sânpetru Mare, село, Та-
мишка жупанија Р) 9–10, 12–14, 16–17, 83, 
88–89

Велики Тополовац (Topolovăţu Mare, село, Та-
мишка жупанија Р) 9–10

Велики Торак 130
Велики Чанад (Cenadu Mare, село, Тамишка 

жупанија Р) 10, 12–13, 16–17
Велико Село (Србија) 151
Венеција 181, 183
Вењ (Foeni, село, Тамишка жупанија Р) 10, 13, 

16–17, 52, 87
Вермеш (Vermeş, село, Караш-северинска 

жупанија Р) 143
Версај (Versaille) 232
Виљан 48
Винга (Vinga, село, Тамишка жупанија Р) 8, 

10–11, 14
Винипег (Канада) 245
Винча 150
Витовница (манастир, Петровац на Млави) 

53
Вишњићево 54
Војводина 32, 36, 61, 150, 153–154, 201–203, 

206, 209, 219, 237, 243–244
Војловица (манастир) 49–50, 52, 54, 109, 133
Врањево 26
Врдник (манастир) 44
Вршац 58, 87, 89, 216
Вукова (Vuсova, село, Тамишка жупанија Р) 143
Вуковар (Vukovar Hr) 30, 37

Г

Гад (Gad, село, Тамишка жупанија Р) 10, 13, 
16–17, 52

Гардиновци 46
Гатаја (Gataia, село, Тамишка жупанија Р) 8–11
Гомјеница (манастир) 46
Горња Мужља 52
Горњак (манастир) 53, 58
Горњи Милановац 196, 198
Грачаница (манастир) 44
Гргетег (манастир) 44, 46, 189
Грујин (Крашовска жупанија) 139 

Грун (Gruni, село, Тамишка жупанија Р) 20

Д

Дахау (Dachau, логор) 50
Дебељача 50, 55
Дебрецин (Debreczen, град М), 26
Дежан (Dejan, село, Тамишка жупанија Р) 

9–10, 12–13, 16–17, 48, 53, 87
Делиблато 134
Дента (Denta, село, Тамишка жупанија Р) 9– 

10, 12–13, 16–17, 47, 88
Дероње 30, 37
Дета (Deta, град, Тамишка жупанија Р) 9–12, 14
Дивић (Divici, село, Караш-северинска жу-

панија Р) 55
Дињаш (Diniaş, село, Тамишка жупанија Р) 

10, 13, 16–17, 47, 88
Добрица 135
Долац (Dolaţ, село, Тамишка жупанија Р) 10
Долови 134
Долово 52
Домашња (Domaşnea, село, Караш-северин-

ска жупанија Р) 214
Драгојешт (Drăgoieşti, село, Тамишка жупа-

нија Р) 138
Драгутиново (сада Ново Милошево, Србија) 

88, 26, 145
Дракшина (Dragşina, село, Тамишка жупа-

нија Р) 142
Дреновац (манастир) 50
Дробета Турн-Северин (Drobeta Turnu Se ve-

rin, град, седиште жупаније) 200, 208, 238
Дубешти (Dubeşti, село, Тамишка жупанија 

Р) 139
Дубос (Duboz, село, Тамишка жупанија Р) 143
Дубровник 183
Дулеу (Duleu, село, Караш-северинска жу-

панија Р) 143

Ђ

Ђала 30
Ђер (Győr, град М) 92
Ђир (Giera, село Р) 10–14, 16–17, 48, 53

Е

Елемир 129
Ердељ (географска област) 25–26, 233
Ерсиг (Ersig, село, Караш-северинска жупа-

нија Р) 144
Ечка 52, 131

Ж

Жабар (Jabăr, село, Тамишка жупанија Р) 138
Жебељ (Jebel, село, Тамишка жупанија Р) 88, 

140
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Житиште 52, 55
Жомбољ (Jimbolia, град, Тамишка жупанија 

Р) 9–11, 14, 17

З

Земун 179
Златица (манастир) 41, 47, 50–51, 54–55, 175
Златица (Zlatiţa, село, Караш-северинска жу-

панија Р) 47, 71–72, 89, 198
Зрењанин 54, 58, 128, 240

И

Иванда (Ivanda, село, Тамишка жупанија Р) 
10, 13, 16–17, 20–21, 52

Идвор 136
Иклода (Icloda, село, Тамишка жупанија Р) 

141
Извин (Izvin, село, Тамишка жупанија Р) 9–10, 

17
Изгар (Izgar, село Караш-северинска жупа ни-

ја Р) 143
Иктар (Ictar-Budunţi, село, Тамишка жупани-

ја Р) 137 
Иланџа (Иланжа) 28, 31, 135
Илоћац 48
Инђија 244
Итебеј 30, 32, 37, 130

Ј

Јабука 21, 28, 31
Јанкаид 129
Јанова (Ianova, село, Тамишка жупанија Р) 

9–10, 17
Јарковац 33, 135
Јершник (Ierşnic, село, Тамишка жупанија Р) 

139
Јозефово в. Нови Кнежевац 

К

Кадар (Cadar, село, Тамишка жупанија Р) 141
Караш-северинска жупанија 233
Карловац 10, 189
Карлово  в. Драгутиново
Кевереш (Chevereşu Mare, село, Тамишка жу-

па нија Р) 142
Кепет (Căpăt, село, Тамишка жупанија Р) 142
Кетвељ (Gelu, село, Тамишка жупанија Р) 8–10, 

13, 16–17, 45, 81, 87–89, 208–209, 212
Кеча (Checea, село, Тамишка жупанија Р) 

9–10, 12–13, 17, 87–88
Кечкемет (М) 163
Кизетеу (Chizătău, село, Тамишка жупанија 

Р) 137
Кикинда 26, 35, 41, 44, 48–49, 51–52, 54–55, 58, 

144, 189, 207

Кладова (Cladova, село, Тамишка жупанија 
Р) 139

Кларија (сада Радојево С) 45, 47, 52, 55
Клек 129
Клуж (Cluj-Napoca, град, седиште жупаније 

Р) 110, 243–244
Кнез (Satchinez, село, Тамишка жупанија Р) 

8–10, 13, 16–17, 47, 87–88
Ковин 28, 32–33, 134
Комлош/Комлоуш (Comloşu Mare, село, Та-

мишка жупанија Р)  26, 145
Копорин (манастир) 53
Косово 185, 216
Косово Поље 44
Крагујевац 153, 155, 180, 197–198, 200–201
Крајова (Craiova, град, седиште жупаније Р) 

195, 198
Кракови 67, 75
Краловац в. Краљевац
Краљевац (Cralovăţ, село, Тамишка жупанија 

Р) 9–10, 12–13, 17, 48–49, 54, 88, 137
Крашовска жупанија 138, 143
Крбава 151
Крстур (Керестур) в. Руски Крстур
Крушевац 203–204
Крушедол (манастир) 44, 207–208
Кумане 26, 145
Кусић (манастир) 41, 175
Кутина (Cutina, село, Тамишка жупанија Р) 

139

Л

Лејкушешти (Leucuşeşti, село, Тамишка жу-
панија Р) 139

Леополдово (сада Чента С) 132
Лесковица (Lescoviţa, село, Караш-северин-

ска жупанија Р) 47–48, 54
Либлинг (Liebling, село, Тамишка жупанија 

Р) 117
Лика 45, 151
Лугош-фачетски дистрикт 20
Лукаревац (Lucareţ, село, Тамишка жупанија 

Р) 9–10, 13, 17, 48, 50–51, 53, 88, 137
Лукарец  в. Лукаревац

Љ

Љуба (Шид) 244
Љубија (Мала Русија) 151
Љубјетова (Libetbánya/Ľubietová) 96
Љупкова (Liubcova, село, Караш-северинска 

жупанија Р) 47, 49, 53–54, 87

М

Мађарбоја 48
Мајлат (Mailat, село, Арадска жупанија Р) 8–9
Мала Кикинда в. Башаид
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Мали Бечкерек (Becicherecu Mic, село, Тами-
шка жупанија Р) 10–11, 13–14, 16–17, 45, 
87–89

Мали Гај (Gaiu Mic, село, Тамишка жупанија 
Р) 9–10, 13, 16, 48, 50, 53

Мали Жам 51
Мали Коштеј (Coşteiu Mic, село, Тамишка жу-

панија Р) 137–138
Мали Торак 130
Манасија (манастир) 53
Манастир (Mănăstire, село, Тамишка жупа-

нија Р) 10, 12–13, 16–17, 48, 53, 87–88
Манитоба (Канада) 245
Маргитица 33, 135
Мартонош 26
Мачевић (Măceşti, село, Караш-северинска 

жу панија Р) 47, 87, 89
Међа 52
Меленци 26, 144
Месић (манастир) 45, 51–52, 54–55
Метохија 216
Миљков (манастир) 53
Минхен (München) 92
Модош (Јаша Томић) 48, 52, 54–55, 131
Мокрин 26, 49, 87, 144
Моноштор (Mănăştur, село, Арадска жупа-

нија Р) 10, 12–13, 16–17, 50, 52–53, 87, 89
Моноштур (Mănăştiur, село, Тамишка жупа-

нија Р) 140
Монтреал 245
Москва 178, 189
Мостар 245
Мошорин 151
Мунара (Munar, село, Арадска жупанија Р) 13, 

16–17, 45, 49, 51, 53–54, 69, 81, 83, 87–88, 150

Н

Надлак (Nădlac, град Арадска жупанија Р) 
45, 47, 151

Наћвала (Satu Mare, село, Арадска жупанија 
Р) 9–10, 12, 16–17, 46, 54, 61–75, 79–90, 245

Немет (Beregsău Mic, село, Тамишка жупани-
ја Р) 9–10, 12–13, 17, 54, 88

Неузина 28, 31, 49, 54, 87, 131
Ниш 44
Нова Дубица 133
Нови Бечеј 49, 53, 145
Нови Кнежевац 26, 145
Нови Сад 19, 30, 32, 34, 36–37, 61, 108, 128, 

131, 149–151, 153, 155–156, 176, 179–188, 
196–197, 200, 202–204, 206–209, 213–214, 
216, 218–219, 237–238, 243–244

Ново Село 135

О

Овсеница (Ofseniţa, село, Тамишка жупанија 
Р) 9–10, 13, 16

Олтенија 233
Омољица  (Хомољица) 28, 31, 133
Опатица (Opatiţa, село, Тамишка жупанија 

Р) 9–10, 16, 140
Опово 21, 28, 31, 33, 136
Оравица (Oraviţa, град, Караш-северинска 

жупанија Р) 95
Орадеа (Oradea, град, Бихорска жупанија Р) 

199, 201–203, 205, 207–209, 213–214, 217
Орловат 132
Оросламош (Банатско Аранђелово) 47
Осијек (Osijek Hr) 67, 81, 87
Охаба (Ohaba-Forgaci, село, Тамишка жупа-

нија Р) 138–139

П

Падеј 51, 146
Падурањи (Pădurani, село, Тамишка жупани-

ја Р) 139
Панчевачка регимента 133
Панчевачки дистрикт 28, 31–32, 34
Панчево (Panciova) 50, 133, 197, 203, 215
Пањова (Paniova, село, Тамишка жупанија Р) 

138
Параћин 53
Парац (Parţa, село, Тамишка жупанија Р) 10, 

12–13, 16–17, 45, 47
Пардањ (Међа) 52, 130
Партош (Partoş, село, Тамишка жупанија Р) 9
Перјамош (Periam, село, Тамишка жупанија 

Р) 9–11, 14, 80, 88–89, 120
Перлес 132
Перул (Păru, село, Тамишка жупанија Р) 139
Петроварадин 164
Петровград (сада Зрењанин) 50
Петрово Село (Petrovaselo, село, Тамишка жу-

панија Р) 9–10, 12–14, 17, 45, 47–49, 53, 87–88
Печка (Pecica, град, Арадска жупанија Р) 26, 

45, 48, 81
Печуј (Pécs М)110
Пешта (Pest) 92, 96, 99, 179, 182, 190
Пивнице (Бачка) 26
Плочица (Банат) 133
Поарта Алба (Poarta Albă, затвор Р) 89
Подгорица 153, 155
Подлапача (Крбава) 151
Пожаревац 53, 134
Пожега 46
Пожежена (Pojejena, село, Караш-северинска 

жупанија Р) 47, 55, 88
Поморишје 26, 61, 149, 222, 245
Почитељ (Лика) 45
Предеал (Predeal, град, Бражовска жупанија 

Р) 89
Преподобна Меланија Римљанка (манастир 

у Зрењанину) 50
Приштина 44
Путниково 55
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Р

Радимна (Radimna, село, Караш-северинска 
жупанија Р) 51, 55

Радојево 55
Ракита (Răchita, село Караш-северинска жу-

панија Р) 139
Раковица (манастир) 43
Раковица (Racoviţa, село, Тамишка жупанија 

Р) 142
Рекаш (Recaş, град, Тамишка жупанија Р) 

8–10, 14, 17, 88
Рељево 46
Ремета (Remetea, село, Тамишка жупанија Р) 

140
Решица (Reşiţa, град, седиште жупаније Р) 219
Рудна (Rudna, село, Тамишка жупанија Р) 10, 

13, 16–17, 45, 50, 88
Руски Крстур 26, 145
Руско Село 50

С

Сакош Туре[цкиј] (Sacoşu Turcesc, село, Та-
ми шка жупанија Р) 142

Сакуле (Сакула) 33, 136
Сан Франциско 179
Саравола (Saravale, село, Тамишка жупанија 

Р) 9–10, 12–14, 16–17, 46–47, 51, 54–55, 69– 
70, 87–89

Сарчија 131
Сату Маре (жупанија Р) 243
Света Гора 44, 113
Света Петка (манастир код Параћина) 53
Света Тројица (манастир у Кикинди) 51–52
Светандраш (Sânandrei, село, Тамишка жу-

панија Р) 9–11
Свети Георгије (манастир на Брзави) 41, 45–46, 

48–50, 52–55, 87, 151, 175–177, 191
Свиница (Sviniţa, село, Жупанија Мехединц 

Р) 49, 55, 87
Сегедин (Szeged М) 163, 182, 243
Секусић (Secusigiu, село, Арадска жупанија Р) 

65
Селеуш 135
Семиклуш в. Велики Семиклуш
Сент Ђурађ в. Бега Сент Ђурађ (Житиште)
Сента 47
Сефкерин 21, 28, 136
Сечањ 131
Сибиу (Sibiu, град, седиште жупаније Р) 211
Сига (шанац) 26
Силађ (Silagiu, село, Тамишка жупанија Р) 

143
Скопље 44
Скуља (Sculea, село, Тамишка жупанија Р) 

140
Славонија (географска област) 26
Смедерево 134

Сока (Soca, село, Тамишка жупанија Р) 9–13, 
16–17, 48, 52, 88

Сомбор 48, 58, 89, 179
Србова (Sârbova, село, Тамишка жупанија Р) 

142
Срем 26
Сремска Рача 46
Сремски Карловци 19–20, 36–37, 46–47, 49, 

51, 53–54, 58–59, 62, 81, 127, 152, 155–156, 
176, 179, 181, 183, 189–190

Српски Арадац 52
Српски Итебеј 47, 52 Сјединити са Итебеј
Српски Семартон (Sânmartinu Sârbesc, село, 

Тамишка жупанија Р) 10, 13, 16–17, 243
Стајићево 52
Стамора (Stamora Română, село, Тамишка жу-

панија Р) 20–21, 32, 141 
Станчево (Stanciova, село, Тамишка жупанија 

Р) 9–11, 13–14, 17, 45, 47–49, 51, 53–55, 88–89
Стара Борча 136
Стара Молдава (Moldova Veche, кварт града 

Moldova Nouă, Караш-Северинска жупа-
ни ја) 49, 89

Стари Врбас 89
Старчево 133
Ступовача (Хрватска) 26
Суботица 44, 197

Т

Тамиш-торонталска жупанија 7–8, 11, 13, 15, 
18, 110

Тамишки Банат 238
Тараш 52, 145
Ташнад (Tăşnad, град, жупанија Сату Маре 

Р) 243
Темишвар (Timişoara град, седиште жупани-

је Р) 9, 11–15, 17, 19, 21, 32, 35, 37, 41–44, 47, 
49–56, 58–59, 62, 65, 74, 76, 80, 87–89, 91–
94, 96–103, 107–124, 129, 150–151, 155–163, 
165, 167–173, 176, 178, 195–218, 221–226, 233, 
238–239, 243–246

Темишварска жупанија 137, 140
Терговеште (Târgovişte, село, Тамишка жупа-

нија Р) 139
Терегова (Терегова, Караш-северинска жупа-

нија Р) 214
Тиса Сент Миклош (Тиса Сент-Миклеуш, 

сада Остојићево) 45, 50, 146
Толвадија (Tolvădia, сада Livezile, село, Та-

ми шка жупанија Р) 10–13, 16–17, 53–54
Томашевац 132
Топла (Topla, село,  Караш-северинска жупа-

нија Р) 139
Тополовац (Topolovăţu Mare, село, Тамишка 

жу панија Р) 9, 17, 137
Топуско 28, 37
Торња (Turnu, село, Арадска жупанија Р) 45, 

47–48, 51, 71, 88–89
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Торонталска жупанија 144, 244
Тотово Село 204, 206–207, 209
Трансилванија (географска област) в. Ердељ

У

Ужице 200
Уздин 135
Улбеч (Peciu Nou, село, Тамишка жупанија) 

9–10, 14
Уљук (Uliuc, село, Тамишка жупанија Р) 141
Унип (Unip, село, Тамишка жупанија Р) 141

Ф

Фабрика (кварт Темишвара) 23, 51, 53, 59, 99, 
121, 167–168, 171

Фадимак (Fădimac село, Тамишка жупанија 
Р) 139

Фаркаждин 26, 52, 132
Фенлак (Felnac, село, Арадска жупанија Р) 

9–10, 12–13, 16–17, 45, 50, 83
Фикатар (Ficătar, село, Тамишка жупанија Р) 

138
Фоља (Folea, село, Тамишка жупанија Р) 9–10, 

16, 140
Фрањево в. Нови Бечеј
Фрателија (Fratelia, сада кварт Темишвара) 

9–10

Х

Хајдучица 52
Хасијаш (Hisiaş, село Тамишка жупанија) 138
Хиђош 146
Хиландар (манастир) 113
Хитијаш (Hitiaş, село, Тамишка жупанија Р) 

142
Хомоље 53
Хопово (манастир) 45–46

Ц

Цетиње 183
Црвена Црква 52
Црепаја 136
Црна Бара 54
Црња 240

Ч

Чавош (Ciavoş сада Grăniceri, село, Тамишка 
жупанија Р) 10, 16

Чаково (Ciacova, град, Тамишка жупанија Р) 
9–14, 16–17

Чанад (Cenad, село, Тамишка жупанија Р) 9, 
45, 88–89, 99

Чанадски дисктрикт 26
Ченеј (Cenei, село, Тамишка жупанија Р) 

9–10, 12–13, 17, 47–49, 87, 238, 246
Чента 20, 23, 32
Черна (Cerna, село, Тамишка жупанија Р) 141

Ш

Шањ (Македонија) 26
Шејтин (Şeitin, Арадска жупанија) 151
Шенђурац (Sângeorgе, село, Тамишка жупа-

нија Р) 9–10, 12–13, 16–17, 55, 88, 175
Шид 244
Шипет (Şipet, село, Тамишка жупанија Р) 141
Шождја (Şoşdea, село, Караш-северинска 

жупанија Р) 140
Шпајхинген (Немачка) 243
Шурјан 52
Шушановица (Şuşanovaţ, село, Тамишка жу-

панија Р) 138
Шуштра (Şuştra, село, Тамишка жупанија Р) 

9–10, 17, 137

Регистре сачинио
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