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Ч Л А Н Ц И  И  Р А С П Р А В Е
UDC 75.071.1:929 Aleksić I.

75.036(=163.41)(498 Arad)

Д р  С н е  ж а  н а  М и  ш и ћ *

ИВАН АЛЕК СИЋ 
све ште ник, сли кар, хро ни чар по ро ди це  

и срп ске умет но сти 

СА ЖЕ ТАК: У ра ду је пред ста вљен Иван Алек сић, по то мак чу ве не сли кар ске 
по ро ди це Алек сић, ко ји ни је до вољ но за сту пљен у исто ри о гра фи ји с об зи ром на 
свој зна чај и до при нос ко ји је дао на по љу срп ске кул ту ре и умет но сти. По про фе-
си ји све ште ник, а по скло но сти и на сле ђе ном по ро дич ном та лен ту сли кар и пи сац, 
оста вио је зна ча јан траг пре све га као хро ни чар по ро ди це и ње не сли кар ске де лат-
но сти, али и као хро ни чар но ви је срп ске умет но сти, при че му се не сме за не ма ри ти 
ни ње гов сли кар ски рад. Ко ри сте ћи бо га ту ар хив ску и пи са ну гра ђу, као и ли ков ни 
ма те ри јал – пор тре ти и ау то пор тре ти Ива на Алек си ћа, кроз ана ли зу и ту ма че ње 
до ступ них чи ње ни ца, об ли ку је се пор трет ове из у зет но све стра не лич но сти. По-
све ће ност по ро ди ци и ње ној бо га тој умет нич кој тра ди ци ји, ви со ко раз ви је на свест 
о зна ча ју пи са ног све до чан ства о ње ним чла но ви ма, о срп ској умет но сти и умет-
ни ци ма, и о зна ча ју да ро ва ња и за ве шта ња умет нич ких де ла му зеј ским уста но-
ва ма, раз ло зи су да се под стак ну да ља ис тра жи ва ња и ту ма че ња лич но сти и де ла 
Ива на Алек си ћа ко ја ће до ве сти до ње го вог аде кват ног по зи ци о ни ра ња у исто рији 
срп ске кул ту ре и умет но сти. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Алек сић, по ро ди ца, умет нич ка тра ди ци ја, све ште ник, 
сли кар, хро ни чар.

По ро ди це у ко ји ма се умет нич ка прак са не го ва ла кроз ге не ра ци је ни су 
рет ка по ја ва у исто ри ји умет но сти. „Ро до на чел ник” пре но си ве шти ну сли ка-
ња на на след ни ке – де цу, а че сто и на уну ке, и под сти че их да раз ви ја ју сво је 
умет нич ке та лен те. Та кве при ме ре на ла зи мо не са мо у европ ској исто ри ји 
умет но сти већ и у срп ској, пре све га оној но ви јег до ба. Нај е кла тант ни ји при-
ме ри су по ро ди це: Ор фе лин – За ха ри ја и ње гов си но вац Ја ков; Исај ло вић – 
Јо ван Исај ло вић Ста ри ји и унук Јо ван Исај ло вић Мла ђи; др во ре зба ри Мар ко 
Га ври ло вић и ње го ви си но ви Ак сен ти је и Ар се ни је Мар ко вић; Чор та но вић 
– Пе тар и син Па вле; Бо ца рић – Ана стас и мла ђи брат Спи ри дон (Шпи ро), 
и дру ги. Али, је ди на по ро ди ца ко ја је из не дри ла три ге не ра ци је при зна тих 
умет ни ка, што је сво је вр сна по ја ва у срп ској умет но сти, ако пра ти мо са мо 

* s.mi sic @ga le ri ja ma ti ce srp ske.rs 
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глав ну по ро дич ну гра ну – ро до на чел ник Ни ко ла1 (1808–1873), син Ду шан2 
(1843–1900) и уну ци Иван3 (1868–1938) и Сте ван4 (1876–1923) ко ји су на ста вили 
да се ба ве сли кар ством – је сте сли кар ска по ро ди ца Алек сић.5 Уз ову глав ну 
ли ни ју, тре ба по ме ну ти и боч ну – дво ји цу си но ва Ни ко ли ног бра та Алек се, 
Јо ва на и Ми шу Алек си ћа, ко ји су се та ко ђе ба ви ли сли кар ством, али са знат-
но ма ње успе ха.

Од кра ја 1840. го ди не ка да се у Арад до се лио Ни ко ла Алек сић („мо лер 
Ни ка”) и ту по ди гао ку ћу и отво рио сли кар ску ра ди о ни цу, по ро ди ца је све 
до по чет ка XX ве ка жи ве ла у овом, у то вре ме, из у зет но ва жном кул тур ном 
и умет нич ком цен тру.6 Њи хо во умет нич ко де ло ва ње ве за но за све спе ци фич-
но сти жи вље ња у Арад ском по мо риш ју, не спор но је обо га ти ло срп ску кул ту-
ру и умет ност. Чи ње ни ца да су се две ге не ра ци је ро ди ле у по ро дич ној ку ћи 
у Ара ду го во ри о ду го го ди шњој по ро дич ној умет нич кој тра ди ци ји ко ја је 
оста ви ла траг и на њи хо во де ло. У тре ћој ге не ра ци ји, са Ни ко ли ним уну ци ма 
– Ива ном, Ни ко лом и Сте ва ном, Алек си ћи су се на ста ни ли у Мо до шу (Ја ша 
То мић).

О по ро дич ној умет нич кој тра ди ци ји Алек си ћа пи ше се у пр вим де це-
ни ја ма XX ве ка: 

1 Ни ко ла Алек сић (Ста ри Бе чеј, 1808. – Арад, Ру му ни ја, 1. ја ну ар 1873) ства рао је углав ном 
на ши рем под руч ју Ба на та у пе ри о ду од че твр те до сед ме де це ни је XIX ве ка, и по стао је је дан од 
нај тра же ни јих и нај по што ва ни јих сли ка ра то га до ба, на ро чи то ка да је у пи та њу цр кве но сли кар-
ство. О Ни ко ли Алек си ћу: М. Ни ко ла је вић, О. Ми кић, Де ло Ни ко ле Алек си ћа, Но ви Сад 1974; М. 
Јо ва но вић, „Ни ко ла Алек сић – жи вот на ре ал ност”, Ме ђу ја вом и мед сном. Срп ско сли кар ство 
1830‒1870, Га ле ри ја СА НУ, Бе о град 1992, 240–255; О. Ми кић, „Алек сић Ни ко ла”, Срп ски би о
граф ски реч ник 1, A‒Б, Но ви Сад 2004, 116−117.

2 Ду шан Алек сић (Арад, Ру му ни ја, 15. мај 1843. – Де ска, Ма ђар ска, 27. јун 1900) сли кар ски 
за нат из у чио је код оца Ни ко ле, с ко јим је у по чет ку са ра ђи вао и по ма гао му при из во ђе њу ве ћих 
сли кар ских ра до ва. То ком че ти ри де це ни је сли кар ског де ло ва ња ба вио се углав ном цр кве ним 
сли кар ством. Из ра дио је ве ћи број ико но ста са, по је ди нач них ико на и зид них сли ка у цр ква ма 
нај ви ше на под руч ју Ба на та, али је ра дио и у Сре му и Бач кој. Као сли кар скром них мо гућ но сти 
опо на шао је очев на чин сли ка ња и ко ри стио је ње го ве ико но граф ске пред ло шке. О Ду ша ну Алек-
си ћу: О. Ми кић, „Алек сић Ду шан”, Срп ски би о граф ски реч ник 1, A–Б, Но ви Сад 2004, 109–110. 

3 Иван Алек сић (Арад, Ру му ни ја, 16. ок то бар 1868. – Мо дош / Ја ша То мић, 3. април 1938), 
све ште ник, сли кар, пи сац. Слу жбо вао је у не ко ли ко па ро хи ја пре не го што је 1900. пре шао у Мо-
дош, где је остао до кра ја жи во та. Успе шно се ба вио пи са њем ‒ хро ни чар по ро ди це и но ви је срп ске 
умет но сти. О Ива ну Алек си ћу: О. Ми кић, „Алек сић Иван”, Срп ски би о граф ски реч ник 1, A–Б, 
Но ви Сад 2004, 111; С. Бу гар ски, „Иван Алек сић, ду хов ник с пе ром и ки чи цом”, 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, Те ми швар 2007, 34–36.

4 Сте ван Алек сић (Арад, Ру му ни ја, 23. де цем бар 1876. – Мо дош / Ја ша То мић, Ба нат, 2. но-
вем бар 1923), је дан од нај зна чај ни јих сли ка ра с по чет ка XX ве ка чи ји је нај ве ћи део ли ков ног опу-
са ве зан за сли кар ство сим бо ли зма. На кон пр вих сли кар ских по у ка до би је них од оца Ду ша на, 
шко ло ва ње је на ста вио на сли кар ској Ака де ми ји у Мин хе ну. Ра дио је углав ном у обла сти цр кве ног 
сли кар ства – ико но ста си, зид не сли ке, по је ди нач не ико не, а че сто је и об на вљао ра до ве сво га 
де де Ни ко ле. На по зив ста ри јег бра та Ива на, пре шао је са мај ком из род ног Ара да у Мо дош, где је 
са гра дио по ро дич ну ку ћу са ате ље ом, и бо ра вио до кра ја жи во та. О Сте ва ну Алек си ћу: И. Алек-
сић, „Сте ван Алек сић”, При ло зи Ле то пи су Ма ти це срп ске, књ. I, св. 1 (год. I), ја ну ар−фе бру ар 
1928, Но ви Сад 1928, 14−22; Ј. Јо ва нов, Сте ван Алек сић 1876–1923, Но ви Сад 2008; Ј. Јо ва нов, Сте
ван Алек сић (1876–1923), Но ви Сад 1989. 

5 О. Ми кић, „Но ви по да ци о сли кар ској по ро ди ци Алек сић”, Све ске 17, бр. 17 (год. IX), Дру-
штво исто ри ча ра умет но сти СР Ср би је, Бе о град 1986, 129–132.

6 Ку ћа се на ла зи ла у Ба гре но вој ули ци на бро ју 6: И. Алек сић, нав. де ло, 14.
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Не го ва ње умет но сти у по ро ди ци Алек сић упра во се на сле ђи ва ло с коле на 
на ко ле но. Ду шан, син Ни ко ле Алек си ћа по ка зао је та ко ђер ве ли ку спо соб ност 
на по љу сли кар ства. Од си но ва ње го вих: Иван про то нам. па рох у Мо до шу и сам 
се ба ви сли кар ством и на ро чи то сли ке-ми ни а ту ре му от кри ва ју мно го да ра; а 
брат ње гов Сте ван је пра ви, по по зи ву сли кар, ко ји је свр шио и ака де ми ју у Мин-
хе ну и од ду жег вре ме на у сво ме мо до шком ате љеу сли ка сво ја умет нич ка де ла.7

У срп ској исто ри ји умет но сти нај ве ћи траг су оста ви ли Ни ко ла, ро до-
на чел ник сли кар ске по ро ди це Алек сић, и ње гов унук Сте ван Алек сић. О 
овој дво ји ци умет ни ка je до ста пи са но, об ја вље не су мо но граф ске сту ди је, 
а дру га два чла на по ро ди це – Ду шан, Ни ко лин син, и Иван, Ду ша нов син, 
Ни ко лин унук а Сте ва нов ста ри ји брат, ко ји је та ко ђе успе шно сли као, ма ње 
су по зна та.

За хва љу ју ћи ме мо ри са њу чла но ва по ро ди це Алек сић кроз ге не ра ци је 
са чу ва ни су њи хо ви пор тре ти – де це, су пру га, уну ка, и ау то пор тре ти, ко ји 
пред ста вља ју сво је вр сну ви зу ел ну ге не а ло ги ју, а ис тра жи ва чи ма и исто ри-
ча ри ма умет но сти пру жа ју мо гућ ност да пра те и ана ли зи ра ју њи хов умет-
нич ки раз вој и ли ков ни из раз. Нај ве ћи део тих оства ре ња да нас се на ла зи у 
му зеј ским ко лек ци ја ма Га ле ри је Ма ти це срп ске,8 На род ног му зе ја у Бе о гра ду9 
и На род ног му зе ја Зре ња нин.10

Док су Ни ко ла и Сте ван нај за слу жни ји за ви зу ел но ме мо ри са ње чла-
но ва по ро ди це, Иван Алек сић, по про фе си ји све ште ник, а по скло но сти и 
на сле ђе ном по ро дич ном та лен ту сли кар и пи сац, нај за слу жни ји је за пр ве, 
обим ни је по дат ке о по ро ди ци и њи хо вој сли кар ској де лат но сти. За хва љу ју ћи 
Ива но вим пи са ним све до чан стви ма, ар хив ској гра ђи ко ја се чу ва у Ма ти ци 
срп ској и На род ном му зе ју Зре ња нин, ис тра жи ва њи ма исто ри чар ке уметно-
сти Ол ге Ми кић, не ка да шње ку сто ски ње Га ле ри је Ма ти це срп ске, и Сте вана 

7 А. С., „Сте ван Алек сић”, Гла сник. Цр кве ни, школ ски и дру штве ни лист, бр. 1 (год. IV), 
Ti mi şoa ra (Те ми швар), 1. ја ну ар 1924, 4.

8 Ни ко ла Алек сић, Умет ни ко ва де ца (Јо ван и Кор не ли је), 1850–1855, ГМС/У 362; Умет ни ков 
син (Мла ди Ду шан Алек сић), око 1860–1865, ГМС/У 157; Иван Алек сић као де те, 1868–1869, ГМС/У 
129; Умет ни ко ва су пру га у ча су смр ти (Ма ри је та Алек сић рођ. Стан кић), 1860–1870, ГМС/У 1389; 
Сте ван Алек сић, Ау то пор трет, 1895, ГМС/У 1852; Жен ски пор трет (Ма ри ја Алек сић, мај ка 
Сте ва на Алек си ћа?) // Му шки пор трет (Ни ко ла Алек сић, брат Сте ва на Алек си ћа?), 1895//1898, 
ГМС/У 255; Умет ни ков брат Иван Алек сић, 1896–1897, ГМС/У 22; Умет ни ков брат Иван Алек сић, 
1900, ГМС/У 3418; Ау то пор трет, око 1900, ГМС/У 233; Ау то пор трет у ка фа ни, око 1904, ГМС/У 
2407; За ка фан ским сто лом, око 1906, ГМС/У 2433; Ау то пор трет, 1911, ГМС/У 334; Ау то пор трет 
са су пру гом Сте фа ни јом, 1911, ГМС/У 1921; Ау то пор трет са мач ком, 1913, ГМС/У 5019; Ау то пор
трет, 1916, ГМС/У 2376; Ау то пор трет, 1918, ГМС/У 3505; Умет ник у ате љеу, 1919, ГМС/У 2082.

Иван Алек сић, Гро зда Алек сић рођ. Жи ва но вић, су пру га Ива на Алек си ћа, 1918, ГМС/У 230; 
Ау то пор трет, 1918, ГМС/У 231.

9 Ни ко ла Алек сић, Ма ри је та, умет ни ко ва же на, око 1855, инв. бр. 31_836. Иван Алек сић, 
Ау то пор трет, 1917, инв. 31_4377. 

10 Ни ко ла Алек сић, Пор трет Ду ша на Алек си ћа, 1865–1870, инв. бр. ЗЛУ 256; Ма ри ја Алек
сић рођ. Нов ко вић, 1865–1870, инв. бр. ЗЛУ 255. 

Сте ван Алек сић, Ау то пор трет, 1900–1901, инв. бр. ЗЛУ 6; Ау то пор трет, 1918, инв. бр. 
ЗЛУ 133; Ду шан Алек сић на од ру, 1900, инв. бр. ЗЛУ 165; Пор трет сли ка ре ве мај ке, 1906, инв. 
бр. ЗЛУ 123; Ма ри ја Алек сић на од ру, не да то ва но, инв. бр. ЗЛУ 38; Сли кар са сво јим мо де лом, 1919, 
инв. бр. ЗЛУ 128.

Иван Алек сић, Пор трет сли ка ре вог си нов ца, не да то ва но, инв. бр. ЗЛУ 34; Ау то пор трет, 
не да то ва но, ЗЛУ 36.
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Бу гар ског из Те ми шва ра, по зна те су нам мно ге чи ње ни це о жи во ту и ра ду 
Ива на Алек си ћа.

Ро ђен је 16. ок то бра 1868. го ди не, као пр во де те Ду ша на Алек си ћа и Ма-
ри је, рођ. Нов ко вић, у по ро дич ној ку ћи Алек си ћа у Ара ду. Ње го во ро ђе ње 
упи са но је у Про то ко лу кр ште них цр кве Све тих апо сто ла Пе тра и Па вла који 
се чу ва у Арад ској жу па ниј ској слу жби На ци о нал ног ар хи ва Ру му ни је у 
фон ду Па ро хиј ских ма тич них про то ко ла.11 По за вр шет ку гим на зи је у род ном 
Ара ду шко ло ва ње је на ста вио на бо го сло ви ји у Срем ским Кар лов ци ма опре-
де лив ши се за све ште нич ки по зив. Оже њен Гро здом, кћер ком кар ло вач ког 
про фе со ра Јо ва на Жи ва но ви ћа, ру ко по ло жен је за све ште ни ка 1892. го ди не 
и за по чео је слу жбу у Срп ском Ве ли ком Све том Ми клу шу (Ве ли ки Се ми клуш). 
На кон то га, па ра лел но оп слу жу ју ћи па ро хи је у Ара ду (1894‒1895) и Са раво-
ли (1896‒1897), слу жио је пу них шест го ди на (1894‒1900) у Срп ском Све том 
Пе тру (Ве ли ки Сем пе тар). Го ди не 1900. пре шао је у Мо дош, где је слу жбо-
вао у срп ској пра во слав ној Цр кви Све тог Ни ко ле и био на че лу па ро хи је, а 
јед но вре ме оба вљао је и по сло ве управ ни ка шко ле. У Мо до шу је остао до-
кра ја жи во та, 3. апри ла 1938. го ди не.12

Ро ђен и ста са вао у сли кар ској по ро ди ци, не из бе жно је би ло да се од нај-
ра ни јих да на за ин те ре су је за сли кар ство и стек не осно ве у овој ве шти ни. 
Сли кар ски за нат је учио од оца Ду ша на, по том уз мла ђег бра та Сте ва на, и 
уса вр ша вао се ко пи ра њем сли ка ста рих мај сто ра у га ле ри ја ма европ ских умет-
нич ких цен та ра − Бе ча, Пе ште и Мин хе на. Иа ко га је, ка ко сам ка же, отац 
од вра ћао од сли кар ства „јер се бо јао да ћу за не ма ри ти школ ске пред ме те и 
би ти сли кар, − по ње го вим ре чи ма: убо ги си ро мах, као и он”,13 Иван је иза 
се бе оста вио зна тан број ра до ва − ико не, пор тре те и ау то пор тре те – на осно-
ву ко јих мо же мо за кљу чи ти да је имао умет нич ког да ра и со лид но сли кар ско 
зна ње. 

Све ште ни ци-сли ка ри ни су пред ста вља ли но ву по ја ву у срп ској умет но-
сти, на шта су ука за ли и Ми лан Ка ша нин и Вељ ко Пе тро вић у пр вој обим ној 
сту ди ји о вој во ђан ском сли кар ству Срп ска умет ност у Вој во ди ни од до ба 
де спо та до ује ди ње ња (1927). Они као при мер на во де сли кар ство зо гра фа 
− умет ни ка ко ји су ве ћи ном би ли мо на си и све ште ни ци,14 ис ти чу ћи да се та 

11 На жа лост, ма тич ни про то кол је оште ћен, али је при дну стра ни це под ред ним бро јем 74, 
Бо жи дар Па нић, Ср бин из Ара да, раш чи тао: „го ди на 1868, ме сец ок то бар, име мла ден ца Иван, 
име оца Ду шан Алек сић, ве ро и спо вест гр. во сточ на, за ни ма ње жи во пи сац, ме сто бо рав ка Арад, 
Шар кад. Оста ли по да ци не ви де се ја сно”: Про то кол кр ште них цр кве Све тих апо сто ла Пе тра и 
Па вла 1860–1873, Арад ска жу па ниј ска слу жба На ци о нал ног ар хи ва Ру му ни је, Фонд Па ро хиј ских 
ма тич них про то ко ла.

12 Из из во да Умр лих Срп ске пра во слав не цр кве Епар хи је ба нат ске, хра ма Св. оца Ни ко лаја 
у Ја ши То ми ћу из 1938, са зна је мо да је про то је реј-ста вро фор Иван Алек сић, па рох, ко ји је жи вео 
у ул. Во жда Ка ра ђор ђа, к. бр. 348 или 345, пре ми нуо 3. апри ла / 21. мар та 1938. у 22.00 са та, а да 
је са хра њен два да на ка сни је на оп штем гро бљу у Ја ши То ми ћу. 

13 И. Алек сић, нав. де ло, 15.
14 Зо гра фи су обе ле жи ли срп ску цр кве ну умет ност на те ри то ри ји Кар ло вач ке ми тро по ли-

је у пе ри о ду од кра ја XVII до сре ди не XVI II ве ка, ка да је тра ди ци ја ка сно ви зан тиј ског сли кар ства 
до жи вља ва ла по сте пе но га ше ње. О зо гра фи ма: Zo gra fi. Ico ne Ser be fra tra di zi o ne e mo der ni ta. 
Pa ral le li / Ser bian Icons Bet we en Tra di tion and Mo der nity. Pa ral lels, ed. T. Pal ko vlje vić Bu gar ski, No vi 
Sad 2015. 
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тра ди ци ја на ста ви ла то ком чи та вог XIX, па и на по чет ку XX ве ка, без об зи ра 
на све ве ћу по ја ву ака дем ски шко ло ва них умет ни ка.15

О та лен ту Ива на Алек си ћа, ње го вом сли кар ском ра ду и свр ста ва њу 
ме ђу срп ске сли ка ре пи ше се већ на са мом по чет ку XX ве ка. Го ди не 1901. у 
фељ то ну о Ср би ма сли ка ри ма ко ји је из ла зио у на став ци ма у Срп ском Си о ну 
про та Ла зар Бог да но вић бе ле жи да „И ако је г. Алек сић срп ски све ште ник, 
ду жан сам и ње го во име ме ђу сли ка ри ма срп ски ма спо ме ну ти, јер се и он 
ба ви сли кар ским ра дом”,16 и у на став ку тек ста, као при мер на во ди це ли ва ју ћу 
ико ну Со ше стви је Св. Ду ха ко ју му је Иван по кло нио, ис ти чу ћи да она по-
ка зу је да је имао мно го сли кар ског да ра. 

Две де це ни је ка сни је, у сту ди ји о срп ској умет но сти у Вој во ди ни Вељ ко 
Пе тро вић по ми ње Ива на Алек си ћа и ње гов рад на по љу сли кар ства и ис тра-
жи ва ња ста ри је вој во ђан ске умет но сти: 

Мо до шки про та г. Иван Алек сић, Ни ко лин унук, Ду ша нов син а Сте ва-
нов ста ри ји брат до те рао је, осо би то по ред бра та Сте ва на ко ме је по ма гао при 
сви ма ве ћим ико но граф ским по сло ви ма, до ве шти не и уку са ко ји већ чи не ди-
ле тан та чо ве ком од ме ти јеа. Он је на сли као до са да мно ге ико не и пор тре те, 
а за слу жан је и као ис пи ти вач ста ри је вој во ђан ске сли кар ске умет но сти, те је на 
осно ву и ње го вих по да та ка мно го то га ус пео да спа се г. про та Л. Бог да но вић, 
а ње го вим се ра дом ко ри стио и пи сац овог члан ка.17

Оно што да нас зна мо о сли кар ском ра ду Ива на Алек си ћа је сте да је по-
ма гао оцу Ду ша ну при ли ком осли ка ва ња ико но ста са цр ка ва у Ба нат ском 
Бре стов цу (Цр ква Ваз не се ња Го спод њег, 1888–1890) и Бо љев ци ма (Цр ква 
Све те Ма ти Па ра ске ве, 1890), а са мо стал но је сли као ико но стас но во по диг-
ну те срп ске пра во слав не цр кве у се лу Мо но што ру (Арад ска жу па ни ја, Ру-
му ни ја) 1898. го ди не.18 Ова цр ква по све ће на пра зни ку Све тог срп ског кне за 
Ла за ра (Ви дов дан) је ди на је се о ска срп ска цр ква у Ру му ни ји по све ће на срп-
ском све ти те љу. Ико но стас скром них ди мен зи ја, рад не по зна тог др во ре зба ра, 
осли као је Иван Алек сић, о че му је оста вио траг – пот пис са го ди ном − на 
пре сто ној ико ни Све тог Јо ва на Кр сти те ља.19 Иа ко се у до са да шњој исто рио-
гра фи ји овај Ива нов рад за цр кву у Мо но што ру по ми ње као рад сли ка ра 
„скром них спо соб но сти, уз не што на сле ђе ног та лен та и по ро дич не пред ло-
шке”, он сва ка ко за вре ђу је по себ ну па жњу као је ди на ње го ва у пот пу но сти 
осли ка на це ли на. 

Ка да го во ри мо о ра ду Ива на Алек си ћа у обла сти цр кве ног сли кар ства, 
тре ба има ти у ви ду и ико не ко је је 1906. го ди не ура дио за мо до шку Цр кву 
Све тог Ни ко ле, а ко је се већ исте го ди не по ми њу у тек сту „О цр кви мо до шкој 

15 В. Пе тро вић, М. Ка ша нин, Срп ска умет ност у Вој во ди ни од до ба де спо та до Ује ди ње ња, 
Но ви Сад 1927, 131.

16 Л. Бог да но вић, „Ср би сли ка ри. XLI II. Иван Алек сић”, Срп ски Си он, бр. 33 (год. XI), Ср. 
Кар лов ци, 19. фе бру ар 1901, 564–565.

17 В. Пе тро вић, М. Ка ша нин, нав. де ло, 131.
18 С. Бу гар ски, Љ. Сте па нов, Исто риј ски и кул тур ни спо ме ни ци Ср ба у ру мун ском Ба на ту, 

Те ми швар 2008, 68–69.
19 У до њем де сном углу ћи ри ли цом пи са но у три ре да: Сли као | поп  – Иван Алек сић | Срп. 

Св. Пе тар 898.
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и сли ка ри ма ње ним од 1746. – 1906. год.” ко ји је об ја вљен у Срп ском Си о ну.20 
На во ди се да је свод и ико но стас цр кве сли као Сте ван Алек сић, али и да:

Нај по сле из ра дио је за успо ме ну и па рох ове цр кве, Иван Алек сић шест 
ико на и то: Св. Са ву на ар хи је реј ском тро ну – Алек си ћев пот пис и го ди на 1906, 
Бо го ро ди цу са Хри стом на Бо го ро ди чи ном тро ну – пот пи са на и да ти ра на 1906. 
(пре ра ђе на) и По здрав Ма ри јин на Бо го ро ди чи ном тро ну, Рас пе ће (зид на сли ка) 
у ол та ру, Св. Са ву и Хри ста с де цом на ђач ком бар ја ку.21

Иван Алек сић је зна тан до при нос дао и раз во ју пор трет ске умет но сти, 
као мо дел − пор тре ти са ни, и као сли кар − пор тре ти ста. По себ ну вред ност 
пред ста вља чи ње ни ца да ње гов лик, од но сно ње го во од ра ста ње и ста са ва ње, 
мо же мо пра ти ти кроз пор тре те на ко ји ма га на ла зи мо од нај мла ђег до ба па 
до зре лих го ди на, и још зна чај ни је кроз ау то пор тре те. Да нас се ови ра до ви 
за хва љу ју ћи упра во са мом Ива ну Алек си ћу, ње го вим по кло ни ма, од но сно 

те ста мен тар ном за ве шта њу,22 нај-
ве ћим де лом на ла зе у му зеј ским 
ко лек ци ја ма, пре све га Га ле ри је 
Ма ти це срп ске и На род ног му зе ја 
Зре ња нин.

Пр ви ње гов са чу ва ни пор трет 
Иван Алек сић као де те23 (Сл. 1) ура-
дио је Ни ко ла Алек сић 1868‒1869. 
го ди не. По зна то је да је „мо лер 
Ни ка” че сто сли као де цу, из ме ђу 
оста лих и сво ју, што је би ло у скла-
ду с из ме ње ним дру штве но-исто-
риј ским окол но сти ма у ко ји ма је 
по ро ди ца по ста ла основ на је ди ни-
ца мо дер ног дру штва. Та про ме на 
у дру штве ном схва та њу до ве ла је 
до по тре бе ме мо ри са ња чла но ва 
по ро ди це а са мим тим и до по ве-
ћа не про дук ци је по ро дич них пор-
тре та ме ђу ко ји ма су деч ји пор-
тре ти пред ста вља ли је дин стве ну 
жан ров ску це ли ну.24 У на ред ној 
ге не ра ци ји, Ни ко ла је на сли као 
свог уну ка Ива на као де те-бе бу, 

20 – м –, „О цр кви мо до шкој и сли ка ри ма ње ним од 1746. – 1906. год.”, Срп ски Си он, бр. 20 
(год. XVI), Ср. Кар лов ци, 29. окт о бaр 1906, 571−573.

21 Исто, 573.
22 ФМ 391* По клон. Те ста мент. Иван Алек сић. Про та. 2. X 1938. За пи сник од 02. 10. 1938. 

Арх. бр. 547/38 и 5/1939.
23 Ни ко ла Алек сић, Иван Алек сић као де те, унук Ни ко ле Алек си ћа, 1868−1869, уље на плат ну, 

72 × 56 cm, ГМС/У 0129.
24 О деч јим пор тре ти ма као ва жном сег мен ту срп ског пор трет ног сли кар ства XIX ве ка: В. 

Си мић, Пор трет де те та у срп ском сли кар ству 19. ве ка, Но ви Сад 2004.

Сл. 1. Ни ко ла Алек сић, Иван Алек сић као де те,  
унук Ни ко ле Алек си ћа, 1868−1869. 

Га ле ри ја Ма ти це срп ске
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об у че ног у за тај уз раст тра ди цио-
нал ну ха љи ни цу и са звеч ком у ру-
ка ма, ка ко се ди на сто лу. Де ца су 
се углав ном при ка зи ва ла са пред-
ме ти ма ко ји су би ли у функ ци ји 
њи хо вог де фи ни са ња и ука зи ва ња 
на жи вот но до ба у ко јем се на ла-
зе, та ко да су ма ла де ца, од но сно 
бе бе, у ру ка ма обич но др жа ла звеч-
ку ко ја је би ла пр ва играч ка сва ког 
де те та.25

Три де це ни је ка сни је, 1896‒ 
1897. го ди не Ива на је на пор тре ту 
Умет ни ков брат Иван Алек сић 
(Пор трет све ште ни ка)26 ове ко ве-
чио ње гов мла ђи брат Сте ван (Сл. 
2). У вре ме сли ка ња пор тре та Иван 
је био све ште ник у Срп ском Све-
том Пе тру, где га је у то ку лет њег 
рас пу ста на кон за вр ше не пр ве го-
ди не сту ди ја на Ака де ми ји умет-
но сти у Мин хе ну по р тре ти сао Сте-
ван. У пи та њу је тро че твр тин ски 
пор трет на ко јем је при ка зан мла-
ди све ште ник, у цр ној све ште нич-
кој оде жди са ши ро ким пла вим 
по ја сом, ка ко се ди на ка на бе ту. По ло жај те ла – ле жер но по ста вље на фи гу ра, 
а пре све га ру ку, и то пли осмех усме рен ка по сма тра чу, ука зу ју на сло бод ни-
ји, ин тим ни ји при ступ сли ка њу. На овом пор тре ту ко ји је Иван Алек сић по-
кло нио Ма ти ци срп ској 1934. го ди не,27 осе те се бли скост и то пли на ис кре них 
осе ћа ња ко ја је Сте ван га јио пре ма свом ста ри јем бра ту, ко ји му је то ком чи-
та вог жи во та био по др шка и ве ли ки осло нац ‒ од нај ра ни јег де тињ ства па 
до кра ја жи во та.

О пор тре ту пи ше и сам Иван Алек сић у тек сту о бра ту Сте ва ну ко ји је 
об ја вљен 1928. го ди не у Ле то пи су Ма ти це срп ске: 

Ово је већ рад ко ји не ма ни чег за јед нич ког са ста ром оче вом шко лом. 
Ли це је до бро по го ђе но, бо је већ ни су ша блон ске, не го при род не, са то но ви ма 
мо дрим, зе лен ка стим, ко је ла ји ци не ви де, но ко ји у оку умет ни ко ву не оста ју 
не при ме ће ни. На ко си и бра ди ни су из ра ђе не дла ке, а оно је ипак ко са и бра да. 
Оде ло је из ра ђе но бр зо, без му ке и из ра де сит ни ца, па је ипак до бро и при род-
но. Овај пор трет иа ко да ле ко за о ста је иза ка сни јих пор тре та ње го вих, зна ча јан 

25 Исто, 23–25.
26 Сте ван Алек сић, Умет ни ков брат Иван Алек сић (Пор трет све ште ни ка), 1896‒1897, уље 

на плат ну, 109,7 × 80,2 cm, ГМС/У 0022. 
27 ФМ 299* По клон. Иван Алек сић. Про та. Ја ша То мић. 9. XI 1934. Да ров но пи смо у Ма ти ци 

срп ској, бр. 347/1934.

Сл. 2. Сте ван Алек сић, Умет ни ков брат Иван 
Алек сић (Пор трет све ште ни ка), 1896‒1897. 

Га ле ри ја Ма ти це срп ске
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је због то га што по ка зу је ве лик на пре дак умет ни ков већ по сле пр ве го ди не 
сту ди ра ња у Мин хе ну.28

Из истог тек ста до зна је мо и о од но су дво ји це бра ће, о љу ба ви и бри зи ко ју 
је Иван, за штит нич ки на стро јен, осе ћао и не го вао пре ма нај мла ђем бра ту. 
Та ко са зна је мо да га је фи нан сиј ски по ма гао то ком сту ди ја у Мин хе ну: „до бри 
вла ди ка Ни ка нор, ка ко би омо гу ћио да и ја пот по ма жем бра та, по ред мо је 
па ро хи је, по ста вио ме је и за ад ми ни стра то ра у су сед ној јед ној па ро хи ји, по сле 
че га сам га и ја стал но пот по ма гао”,29 као и да је био спре ман да због Сте ва-
но ве умет нич ке ка ри је ре на пу сти Мо дош и са њим оде у Бе о град, због че га 
је пре ко при ја те ља за се бе тра жио слу жбу у пре сто ни ци. Ме ђу тим, ка ко 
при ја тељ ни је мо гао с тим у ве зи ни шта учи ни ти, обо ји ца су оста ли трај но 
ве за ни за Мо дош.

Не ко ли ко го ди на ка сни је, 1900. Сте ван је на сли као још је дан ње гов пор-
трет – Умет ни ков брат Иван Алек сић (Пор трет све ште ни ка)30 (Сл. 3), ко ји 
се та ко ђе на ла зи у Га ле ри ји Ма ти це срп ске. Овај пор трет ма њих ди мен зи ја, 
из ве ден је сло бод но, са до ста ства ра лач ког на бо ја и ак цен том на ли цу пор-
тре ти са ног. 

28 И. Алек сић, „Сте ван Алек сић”, При ло зи Ле то пи су Ма ти це срп ске, 16.
29 Исто.
30 Сте ван Алек сић, Умет ни ков брат Иван Алек сић, 1900, уље на плат ну, 36,7 × 26,5 cm, 

ГМС/У 3418.

Сл. 3. Сте ван Алек сић, Умет ни ков брат  
Иван Алек сић, 1900. 

Га ле ри ја Ма ти це срп ске

Сл. 4. Иван Алек сић, Ау то пор трет,  
не да то ва но. 

На род ни му зеј Зре ња нин
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Осим на пор тре ти ма Ни ко ле 
и Сте ва на Алек си ћа, Ива нов лик 
на ла зи мо и на не ко ли ко ау то пор-
тре та. Пр ви је онај из На род ног му-
зе ја Зре ња нин31 (Сл. 4) ко ји ни је 
да то ван, али га на осно ву при ка за-
ног ли ка као и ве шти не из во ђе ња 
мо же мо при пи са ти по чет нич ким 
ра до ви ма. При ка зан је мла дић у 
бе лој ко шу љи, крат ке ко се и брко-
ва, без бра де ко ја је не одво ји ви део 
цр кве ног иден ти те та све ште ни ка, 
та ко да је по све му су де ћи ау то-
пор трет на стао пре Ива но вог ру-
ко по ло же ња за све ште ни ка 1892. 
го ди не, ве ро ват но у вре ме док је 
био сту дент бо го сло ви је у Срем-
ским Кар лов ци ма.

Дру ги на ма по знат Ива нов 
Ау то пор трет32, да нас у На род ном 
му зе ју у Бе о гра ду, је сте онај на-
стао по след њих да на 1917. го ди не. 
На овом јед но став но ре ше ном 
ауто пор тре ту за га си тих то но ва 
иш чи та ва ју се вре ме и окло но сти 
у ко ји ма је на стао – рат, стра да ња, су но врат чо веч но сти, у ко јем су пре о вла-
да ва ла осе ћа ња стра ха, стреп ње, не из ве сно сти, без из ла зно сти.

Слич но је ре шен и Ау то пор трет33 из 1918. го ди не (Сл. 5), из исте го-
ди не ка да је на сли као и пор трет су пру ге – Гро зда Алек сић рођ. Жи ва но вић, 
су пру га Ива на Алек си ћа.34 Оба пор тре та се на ла зе у Га ле ри ји Ма ти це срп ске 
у чи ју ко лек ци ју су сти гли Ива но вим те ста мен тар ним за ве шта њем Ма ти ци 
срп ској 1938. го ди не. Сли ка ни као брач ни пор тре ти, ре а ли стич но су об ра-
ђе ни и пси хо ло шки из ни јан си ра ни, на ро чи то Ива нов ау то пор трет. Из там не 
по за ди не из ра ња ли це све ште ни ка са на о ча ри ма, у цр ној све ште нич кој ман-
ти ји и са цр ном ка ми лав ком на гла ви. 

Све стран, обра зо ван, уз ве ру по све ћен умет но сти, све стан зна ча ја и 
вред но сти пи са не ре чи, Иван Алек сић је зна ча јан траг оста вио не са мо као 
хро ни чар сво је по ро ди це већ и као хро ни чар срп ске умет но сти и умет ни ка 
но ви јег до ба. У же љи да се са чу ва успо ме на на Ни ко лу Алек си ћа и ње гов 
сли кар ски рад, са ста вио је жи во то пис сво га де де ко ји је по слао да се об ја ви у 

31 Иван Алек сић, Ау то пор трет, не да то ва но, уље на да сци, 30 × 22 cm, ЗЛУ 36.
32 Иван Алек сић, Ау то пор трет, 1917, уље на кар то ну, 27 × 20 cm, инв. 31_4377.
33 Иван Алек сић, Ау то пор трет, 1918, уље на плат ну, ка ши ра но на кар тон, 31,5 × 24 cm, 

ГМС/У 0231.
34 Иван Алек сић, Гро зда Алек сић рођ. Жи ва но вић, су пру га Ива на Алек си ћа, 1918, уље на плат-

ну, ка ши ра но на кар тон, 31,5 × 24 cm, ГМС/У 0230.

Сл. 5. Иван Алек сић, Ау то пор трет, 1918. 
Га ле ри ја Ма ти це срп ске
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ка лен да ру Ки кин ђа нин 1896. го ди не.35 У то вре ме био је све ште ник са слу жбом 
у Срп ском Све том Пе тру, ода кле је у ок то бру 1895. го ди не упу тио пи смо, по 
све му су де ћи Ди ми три ју Ру вар цу, исто ри ча ру и пу бли ци сти ко ји се ба вио 
срп ском кул тур ном исто ри јом од XVI II до XX ве ка, у ко јем по ми ње ову сво ју 
на ме ру: 

Што се ти че Ни ко ле Алек си ћа, ње гов жи во то пис и лик му из не ће не ки 
но ви ка лен дар, ко ји од ове, иду ће го ди не из ла зи у Вел. Ки кин ди. По дат ке за 
жи во то пис сам сâм са ку пио и уред ни штву то га ка лен да ра на адре су учи те ља 
В. Ки кинд ског, г. Љу бо ми ра Ло ти ћа по слао.36 

У истом пи сму је дао и по дат ке о сли кар ским ра до ви ма оца Ду ша на,37 
као и би о граф ске цр ти це о још не ким чла но ви ма по ро ди це Алек сић: Јо ва ну 
Јо ци и Ми ши Алек си ћу, бра тан ци ма Ни ко ле Алек си ћа, ко ји су се исто бави ли 
сли кар ством.38 Та ко ђе, по ми ње да се сли кар ством ба ве и он и ње гов мла ђи брат 
Сте ван, ко ји се у том тре нут ку шко лу је на сли кар ској Ака де ми ји у Мин хену:

Од Алек си ћа, ко ји су жи ви, осим мо га оца и ја се ба вим сли кар ством, 
пред ме та по нај ви ше цр кве ног – и нај мла ђи ми брат Сте ван, ко ји је са да, од ове 
го ди не у „München”-у, на сли кар ској ака де ми ји.39 

Три де це ни је ка сни је пи сао је и о сли кар ском ра ду бра та Сте ва на, као 
ње гов пр ви и нај зна чај ни ји би о граф, ко ји је имао ту пред ност да не по сред но 
пра ти сли ка рев рад и уче ству је у ва жним тре ну ци ма ње го вог жи во та. Текст је 
об ја вљен 1928. го ди не у Ле то пи су Ма ти це срп ске.40 За хва љу ју ћи са чу ва ној 
пре пи сци ко ју је Иван Алек сић во дио са Ва сом Ста ји ћем, а ко ја се чу ва у Ру-
ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске, зна мо да је још 1924. го ди не та да шњем 
Ма ти чи ном се кре та ру др Мар ку Ма ле ти ну по слао „ра ди штам па ња у књи-
га ма из да ња Ма ти це срп ске, жи во то пис мо га бра та, пок. Сте ва на Алек си ћа, 
сли ка ра, за јед но са ње го вом јед ном фо то гра фи јом.”41 Ње гов мо тив за пи са ње 
оба жи во то пи са, и де де и бра та, би ло је не го ва ње успо ме не, што и по ми ње 
у пи сму упу ће ном Ста ји ћу: „Не ра чу на ју ћи ни на ка кву књи жев ну сла ву – јер 
ја књи жев ник ни сам – хтео сам, да са сво јим ра дом о ње му са чу вам успо ме ну 
на ње га, ко ји, ми слим, да при па да це лом на шем на ро ду.”42

35 И. Алек сић, „Ни ко ла Алек сић, срп ски сли кар”, Срп ски Ве ли ко ки кинд ски илу стро ва ни 
ка лен дар за пре ступ ну го ди ну 1896 (год. XVI), Ве ли ка Ки кин да 1896, 78–80.

36 Ар хи ва Му зе ја Јо це Ву ји ћа у Сен ти, пи смо Ива на Алек си ћа, 17/22. ок то бар 1895, Срп ски 
Све ти Пе тар, бр. 2340 (у Га ле ри ји Ма ти це срп ске). 

37 Осим основ них би о граф ских по да та ка на вео је све цр кве, срп ске и ру мун ске, у ко ји ма је 
ра дио Ду шан Алек сић.

38 Јо ван Јо ца (Те ми швар, Ру му ни ја, око 1820. – Вра ње во, Ба нат, око 1860) и Ми ша Алек сић 
(?Те ми швар, Ру му ни ја, око 1820. – ?, 1848?), си но ви Алек се Алек си ћа, срп ског учи те ља у Ме ха-
ли (у Те ми шва ру), ста ри јег бра та Ни ко ле Алек си ћа. Обо ји ца су сли кар ство учи ли код стри ца 
Ни ко ле у Ве ли кој Ки кин ди. 

39 Ар хи ва Му зе ја Јо це Ву ји ћа у Сен ти, пи смо Ива на Алек си ћа, 17/22. ок то бар 1895, Срп ски 
Све ти Пе тар, бр. 2340 (у Га ле ри ји Ма ти це срп ске). 

40 И. Алек сић, „Сте ван Алек сић”, При ло зи Ле то пи су Ма ти це срп ске, 14–22.
41 Алек сић Иван, Ја ша То мић, 25. сеп тем бар 1927, Ва си Ста ји ћу – пи та ње вра ћа ња ру ко пи-

са адре сан ту, Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске (РОМС), 9.580.
42 Алек сић Иван, Мо дош, 10. ја ну ар 1928, В. Ста ји ћу – пи та ње би о гра фи је сли ка ра Ни ко ле 

и Сте ва на Алек си ћа, РОМС, 7.589. Са чу ва на су још два пи сма у ве зи с об ја вљи ва њем и штам па-
њем жи во то пи са Сте ва на и Ни ко ле Алек си ћа у Ле то пи су Ма ти це срп ске: Алек сић Иван, Мо дош, 
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По ред би о граф ских цр ти ца чла но ва сво је по ро ди це, Иван Алек сић је 
ве ли ко ин те ре со ва ње по ка зао и за сли кар ство и сли ка ре сво га до ба, о че му је 
та ко ђе пи сао. Си сте мат ски са ку пље не по дат ке и бе ле шке о сли ка ри ма и сре-
ди ни у ко јој су се кре та ли, њен ути цај на жи вот и де ло умет ни ка, као и о 
цр кве ној ико но гра фи ји, усту пио је про ти Ла за ру Бог да но ви ћу ко ји је ис тра-
жи вао умет ност, и ко ји је у Срп ском Си о ну у на став ци ма об ја вљи вао фељ тон 
„Срп ски сли ка ри” (1900−1906).43 Та ко ђе, из са чу ва ног пи сма, да нас у На род-
ном му зе ју Зре ња нин, ко је је др Иштван Бер ке си, та да шњи ге не рал ни се-
кре тар Удру же ња ју жно у гар ских исто риј ских и ар хе о ло шких му зе ја, упу тио 
Ива ну Алек си ћу ис ка зу ју ћи за хвал ност за љу ба зност и по моћ, са зна је мо да 
му је Иван по ма гао при ли ком пи са ња ра да „Те ми швар ски умет ни ци”, ме ђу 
ко ји ма се на шла и би о гра фи ја Ни ко ле Алек си ћа.44

Ак тив ност на по љу ис тра жи ва ња и са ку пља ња по да та ка о но ви јој срп-
ској умет но сти и умет ни ци ма Иван Алек сић је на ста вио и по пре се ље њу у 
Мо дош. На пи сао је пр во чла нак о мо до шкој цр кви, све ште ни ци ма и сли ка-
ри ма ко ји су у њој ра ди ли, ко ји је об ја вљен у Срп ском Си о ну 1906. го ди не, 
а по том, две и по де це ни је ка сни је, 1932. го ди не и исто риј ско-ста ти стич ки 
спис Мо но гра фи ја Мо до шке па ро хи је,45 са по све том сво јим па ро хи ја ни ма, као 
знак ода но сти ме сту у ко јем су он, ње го ва бра ћа Ни ко ла и Сте ван, и мај ка, 
на шли свој „дру ги Арад”, и у ње му оста ли до смр ти.

О свим окол но сти ма ко је су пра ти ле об ја вљи ва ње Ива но вог ру ко пи са 
о мо до шкој па ро хи ји зна мо за хва љу ју ћи са чу ва ној пре пи сци Ива на Алек си ћа 
и Ва се Ста ји ћа. У пи сму са по чет ка мар та 1929. го ди не Алек сић оба ве шта ва 
Ста ји ћа да је на пи сао мо но гра фи ју мо до шке па ро хи је „ко ја са др жи 10 пи са-
них та ба ка” и да се у њој на ла зе „исто риј ски по да ци, ва жни не са мо за Мо-
дош, не го и за не ке од окол них оп шти на”.46 У истом пи сму ис ти че ка ко се 
на ши све ште ни ци ма ло ти ме ба ве, и да би им ње го ва мо но гра фи ја мо гла по-
слу жи ти као под стрек и као узор у том ра ду, те је по ну дио Ма ти ци срп ској да 
је штам па. У сле де ћем пи сму је Ста ји ћу по слао ру ко пис с мол бом да га „про-
у чи” и, уко ли ко га сма тра вред ним, да га пре по ру чи Ма ти ци за штам па ње.47 
На ред на са чу ва на пи сма су с кра ја го ди не – кра јем ок то бра пи ше да му 
Ма ти ца вра ти ру ко пис уко ли ко не ће да га штам па, јер је про на шао дру го 
књи жев но пред у зе ће ко је же ли да га објави.48 По чет ком де цем бра пи сао је Ста-
ји ћу да по ми шља да су ње гов ру ко пис у Ма ти ци срп ској за гу би ли и за мо лио 

13. фе бру ар 1928, В. Ста ји ћу – пи та ње би о гра фи је Сте ва на Алек си ћа, РОМС, 7.591; Алек сић Иван, 
Мо дош, 11. март 1928, В. Ста ји ћу – пи та ње би о гра фи је Ни ко ле и Сте ва на Алек си ћа, РОМС, 7.590.

43 Л. Бог да но вић, „Срп ски сли ка ри”, Срп ски Си он, Ср. Кар лов ци 1900–1906.
44 Пи смо др Иштва на Бер ке си ја Ива ну Алек си ћу (на ма ђар ском је зи ку), Те ми швар, мај 1910, 

На род ни му зеј Зре ња нин, СА. 19.
45 По све тио ју је успо ме ни на сво ју су пру гу Гро зду Алек сић рођ. Жи ва но вић, умр лу 14. авгу-

ста 1922. у 49. го ди ни жи во та: И. Алек сић, Мо но гра фи ја мо до шке Епар хи је, Ср. Кар лов ци 1932.
46 Алек сић Иван, Мо дош, 12. март 1929, В. Ста ји ћу – из ра да мо но гра фи је о Мо до шу, РОМС, 

7.583.
47 Алек сић Иван, Мо дош, 16. март 1929, В. Ста ји ћу – при пре ма мо но гра фи је о мо до шкој 

па ро хи ји, РОМС, 7.582. 
48 Алек сић Иван, Мо дош, 31. ок то бар 1929, В. Ста ји ћу – пи та ње ру ко пи са о мо до шкој паро-

хи ји, РОМС, 7.588.
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га је да се он лич но за у зме да га про на ђу ка ко не би мо рао да по но во пи ше 
мо но гра фи ју.49 Ка ко се ње го ва слут ња о из гу бље ном ру ко пи су по ка за ла 
оправ да ном,50 по чет ком ја ну а ра 1930. го ди не ја вио је Ста ји ћу да је мо но гра-
фи ју из но ва са ста вио и да ју је ди рект но по слао пред сед ни ку Ма ти це срп ске 
Ра ди во ју Вр хов цу.51 Из пи сма с по чет ка мар та 1932. го ди не са зна је мо да је 
Ива нов ру ко пис „О мо до шкој па ро хи ји” штам пан у Ју го сло вен ском днев ни ку, 
и да је тим по во дом пи тао ње го во уред ни штво да ли је вољ но да исти рад об ја-
ви у по себ ној књи жи ци и на ква ли тет ни јем па пи ру, али ка ко од њих ни је 
до био од го вор, за мо лио је Ста ји ћа да у то ме по сре ду је.52 По све му суде ћи, 
Ста јић га је са ве то вао да се за штам па ње мо но гра фи је мо до шке па ро хи је 
обра ти ма на стир ској штам па ри ји, што је овај и учи нио, о че му је пи смом из 
апри ла 1932. го ди не оба ве стио Ста ји ћа.53

Уз све на ве де не за слу ге за очу ва ње се ћа ња на чла но ве сво је по ро ди це 
и њи хо ву сли кар ску де лат ност, као и за са ку пља ње из у зет но ва жне гра ђе 
ко ја је да нас дра го це ни из вор за по зна ва ње срп ске умет но сти и умет ни ка 
но ви јег до ба, на та ла су истих иде ја и по бу да је и ње го ва од лу ка да му зе ји ма 
по кло ни умет нич ке ра до ве де де Ни ко ле и бра та Сте ва на, као и сво је. За хва-
љу ју ћи Ива но вим по кло ни ма и те ста мен тар ном за ве шта њу, зна тан број њи-
хо вих де ла је пре Дру гог свет ског ра та сти гао у му зеј ске ко лек ци је, и то углав-
ном у Му зеј Ма ти це срп ске (да на шњу Га ле ри ју Ма ти це срп ске), На род ни 
му зеј у Бе о гра ду и На род ни му зеј Зре ња нин.54 

Та ко ђе, из јед ног пи сма ко је је Ива ну Алек си ћу 1910. го ди не упу тио др 
Иштван Бер ке си, ге не рал ни се кре тар Удру же ња ју жно у гар ских исто риј ских 
и ар хе о ло шких му зе ја, до зна је мо и ва жан по да так да је Умет нич ком му зе ју 
у Те ми шва ру по кло нио је дан цр теж сли ка ра Ар се ни ја Ар се Те о до ро ви ћа: 

Ви со ко пре ча сни го спо ди не па ро ху, би ли сте љу ба зни да је дан ори ги нал-
ни цр теж Ар се Те о до ро ви ћа, сли ка ра ко ји је с по чет ка XIX ве ка жи вео у Те ми-
шва ру, по ша ље те ју жно у гар ском исто риј ском и ар хе о ло шком му зе ју, уз услов 
да то де ло бу де на зна че но као за јед нич ки дар Алек сић Ива на, Ни ко ле и Сте ва-
на, да бу де из ло же но у га ле ри ји сли ка и да бу ду на зна че на име на да ро да ва ца. 
Управ ни од бор на шег му зе ја је све те усло ве при хва тио с ра до шћу, тим пре што 
то у пот пу но сти од го ва ра ин тен ци ја ма му зе ја. Та ко ви со ко пре ча сном па ро ху 
као и ње го вој бра ћи ср дач но за хва љу је мо и мо лим за да љу бла го на кло ност.55

49 Алек сић Иван, Мо дош, 2. де цем бар 1929, В. Ста ји ћу – из гу бљен адре сан тов ру ко пис у 
М. С., РОМС, 7.584.

50 Алек сић Иван, Мо дош, 8. де цем бар 1929, В. Ста ји ћу – пи та ње мо но гра фи је о мо до шкој 
па ро хи ји, РОМС, 7.587.

51 Алек сић Иван, Мо дош, 12. ја ну ар 1930, В. Ста ји ћу – суд би на ру ко пи са о мо до шкој па ро-
хи ји, РОМС, 7.586.

52 Алек сић Иван, Мо дош, 10. март 1932, В. Ста ји ћу – штам па ње мо но гра фи је о мо до шкој 
па ро хи ји, РОМС, 7.592.

53 Алек сић Иван, Мо дош, 16. април 1932, В. Ста ји ћу – штам па ње мо но гра фи је о мо до шкој 
па ро хи ји, РОМС, 7.585.

54 Ме ђу пи сми ма упу ће ним Ива ну Алек си ћу, ко ја је На род ном му зе ју Зре ња нин по кло ни-
ла Сте фа ни ја, су пру га Сте ва на Алек си ћа, на ла зи се и За хвал но пи смо Му зеј ског од бо ра Ма ти це 
срп ске за по кло ње ну сли ку Сте ва на Алек си ћа Рас пе ће, од 07. 09. 1937, бр. 835–1937, СА. 35, као и 
пре пи ска са Ми ла ном Ка ша ни ном, та да шњим ди рек то ром Му зе ја кне за Па вла (да на шњи На род ни 
му зеј у Бе о гра ду), из 1935. и 1936. го ди не: СА. 33 и СА. 34. 

55 Пи смо др Иштва на Бер ке си ја Ива ну Алек си ћу (на ма ђар ском је зи ку), Те ми швар, 1910, 
На род ни му зеј Зре ња нин, СА. 17.
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Пле ме ни ти гест да ро ва ња и же ља да се ис так не за јед нич ка по све та 
бра ће још је дан су до каз Ива но ве ода но сти и по све ће но сти по ро ди ци, ње ној 
ду гој и бо га тој сли кар ској тра ди ци ји, и све му оно ме што су Алек си ћи кроз 
три ге не ра ци је учи ни ли за раз вој срп ске умет но сти и кул ту ре, као и ње го ве 
раз ви је не све сти о ва жно сти оста вља ња пи са ног тра га о њи ма, о срп ској 
умет но сти и умет ни ци ма, за бу ду ће ге не ра ци је. 

IVAN ALEK SIĆ 
pre ot, pic tor, cro ni car al fa mi li ei şi al ar tei sârbe

Sne ža na Mi šić

Re zu mat

În luc ra re este pre zen tat Ivan Alek sić, de scen dent al cu no scu tei fa mi lii de pic to ri 
Alek sić, ca re este in su fi ci ent re pre zen tat în isto ri o gra fie având în ve de re im por tanţa şi 
con tri buţia sa în do me niul cul tu rii şi ar tei sârbe. De pro fe sie pre ot, însă ca vo caţie  şi ca 
ta lent moşte nit în fa mi lie pic tor şi scri i tor, a lăsat mărturii im por tan te mai întâi ca şi cro-
ni car al fa mi li ei sa le şi a activităţii ei ar ti sti ce, dar şi ca un cro ni car al ar tei sârbe mai noi. 
Creaţia sa pro prie nu po a te fi, de ase me nea, ignorată. Pe ba za bo ga tu lui ma te ri a lul ar hi-
vi stic şi tipărit, cât şi a ma te ri a lu lui ar ti stic – por tre te le şi au to por tre te le lui Ivan Alek sić, 
analizând şi interpretând da te le dis po ni bi le, se conturează por tre tul ace stei personalităţi 
mul ti la te ra le. De di ca rea pen tru fa mi lia sa şi bo ga ta tra diţie artistică a ace ste ia, conştiinţa 
puternică cu pri vi re la im por tanţa mărturiilor scri se de spre mem brii ace ste ia, de spre arta 
şi ar tişti i sârbi, cât şi de spre im por tanţa donării ex po na te lor de artă in sti tuţii lor mu ze a le 
reprezintă mo ti ve pen tru ca noi cercetări şi interpretări ale personalităţii şi creaţiei lui Ivan 
Alek sić să fie întreprinse. Ace stea vor con tri bui la po ziţio na rea lui adecvată în is to ria 
cul tu rii şi ar tei sârbe.

IVAN ALEK SIĆ 
A Priest, A Painter, the Chronicler of Family and of Serbian Art

Sne ža na Mi šić

Sum mary

This pa per is to pre sent Ivan Alek sić, a de scen dant of the fa mo us pa in ters’ fa mily 
Alek sić. Ha ving in mind the im por tan ce of his con tri bu tion to Ser bian cul tu re and art, it 
might be sta ted that he is not re pre sen ted eno ugh in our hi sto ri o graphy. A pri est by pro-
fes sion, and a pa in ter and wri ter by his pro pen sity and in he ri ted ta lents, Alek sić pa ved a 
sig ni fi cant path, abo ve all as a fa mily and its pa in tings chro nic ler. He not only wro te 
abo ut his grand fat her Ni ko la, fat her Du šan and brot her Ste van, but abo ut Ser bian art on 
the who le. He col lec ted sig ni fi cant ma te ri als that pro vi de a va lu a ble so ur ce for ex plo ring 
mo dern Ser bian art and ar tists.

Born and ra i sed in a fa mily of pa in ters, it was ine vi tably that Ivan wo uld grow in-
te rest for and ac qu i re ba sic skills in pa in ting in his early child hood. He le ar ned pa in ting 
from his fat her Du šan and with his youn ger brot her Ste van, and his, mostly re li gi o us and 
por tra it pa in tings, de ser ve spe cial at ten tion.
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To sha pe a por tra it of this ex cep ti o nally ver sa ti le per so na lity, rich ar chi ved and 
writ ten re so ur ces, as well as ar ti stic ma te ri als, por tra its and self-por tra its by Ivan Alek sić, 
ha ve to be ta ken in to con si de ra tion, along with analyses and in ter pre ta tion of ava i la ble facts. 
De di ca tion to his fa mily and its rich ar ti stic tra di tion, to get her with his highly de ve lo ped 
awa re ness of the im por tan ce of writ ten te sti mo ni als abo ut fa mily mem bers, as well as abo ut 
Ser bian art and ar tists, along with un der stan ding of the im por tan ce of le a ving le ga ci es 
to mu se ums, are all the re a sons that co uld in spi re de ta i led re se ar ches and in ter pre ta ti ons 
of per so na lity and work of Ivan Alek sić. Con se qu ently, his ade qu a te po si tion in the hi story 
of Ser bian cul tu re and art will be esta blis hed.
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Н а  т а  ш а  М а р  ј а  н о  в и ћ 1

ЗА О СТАВ ШТИ НА ЛА ЗА РА ЛЕ РЕ  
У МУ ЗИ КО ЛО ШКОМ ИН СТИ ТУ ТУ СА НУ –  

ГРА ЂА ЗА ИСТО РИ ЈУ СРП СКОГ ЦР КВЕ НОГ ПО ЈА ЊА,  
МУ ЗИЧ КЕ КУЛ ТУ РЕ И ПРО СВЕ ТЕ∗

СА ЖЕ ТАК: У ра ду је де лат ност Ла за ра Ле ре, пој ца, ме ло гра фа и учи те ља 
по ја ња, пред ста вље на на осно ву пре гле да за о став шти не, са чу ва не у Му зи ко ло-
шком ин сти ту ту СА НУ. За о став шти на са др жи лич на до ку мен та, нот не за пи се, 
до ку мен та о пр вим звуч ним сним ци ма срп ског по ја ња, ана ли тич ке бе ле шке о 
по ја њу и де ло ве пре пи ске. Са чу ва на гра ђа све до чи о ета па ма исто риј ског раз во ја 
срп ског по ја ња и о из у зет ној Ле ри ној уло зи у очу ва њу и не го ва њу ове тра ди ци је, 
као и о ње го вом до при но су на по љу оп ште му зич ке кул ту ре, по себ но у пе ри о ду 
из ме ђу два свет ска ра та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: срп ско цр кве но по ја ње, ме ло граф ски за пи си, те о риј ски 
спи си, пре пи ска, Ра сад ник срп ског пра во слав ног цр кве ног по ја ња, При ват на по јач-
ка шко ла, Основ на шко ла Краљ Пе тар II, Зе мун.

Ле па пе сма бла го твор но ути че на ду шу, опле ме њу је.
Ла зар Ле ра

У ни зу углед них по ја ца, ме ло гра фа и учи те ља за слу жних за не го ва ње 
срп ског цр кве ног по ја ња у ХХ ве ку по себ но ме сто при па да учи те љу и пој цу 
Ла за ру Ле ри (1885–1966). Овим тек стом пред ста вља мо зна ча јан део ње го ве 
за о став шти не, са чу ван у Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ.2 Гра ђа са др жи: 

1 na ta sa mar ja no vic4@gmail.com
** Сту ди ја је ре зул тат ра да на ис тра жи ва њу у окви ру про јек та Му зи ко ло шког ин сти ту та 

СА НУ, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је 
(бр. 200176).

2 На осно ву са чу ва ног ак та из 11. IV 1950. го ди не са зна је мо да је Ла зар Ле ра, на ини ци ја ти ву 
осни ва ча и пр вог ди рек то ра Му зи ко ло шког ин сти ту та Пе тра Ко њо ви ћа, са чи нио и Ин сти ту ту 
до ста вио спи сак сво јих ме ло граф ских за пи са срп ског по ја ња, као и нот них из да ња са за пи си ма 
дру гих ме ло гра фа ко ја је по се до вао (вид. при лог бр. 1). Сле де ћи по у здан по да так од но си се на 
при јем гра ђе из Ле ри не за о став шти не, кра јем се дам де се тих го ди на. Ди ми три је Сте фа но вић, 
та да шњи ди рек тор Ин сти ту та, са чи нио је и пот пи сао „Из ве штај ко ми си је за от куп за о став шти не 
Ла за ра Ле ре”. Упу тио је за хвал ност Ђор ђу Пе ри ћу, ко ји је, бу ду ћи да је по зна вао по ро ди цу Ле ри не 
су пру ге Ми ле, са рад ни ци ма Ин сти ту та скре нуо па жњу на за о став шти ну. Ру ко пис ни је да ти ран. 
Уз са же ти пре глед са др жа ја гра ђе, кон ста то ва но је да је му зич ки део за о став шти не зна ча јан за 
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1) лич на до ку мен та (па со ше, слу жбе на до ку мен та, ау то би о гра фи ју, при ват-
ну пре пи ску), 2) ру ко пи сне нот не за пи се пе са ма срп ског цр кве ног по ја ња, 
3) пре пи се ком по зи ци ја срп ских и стра них ау то ра, 4) до ку мен та о Ра сад ни ку 
срп ског пра во слав ног цр кве ног по ја ња, 5) бе ле шке и ана ли тич ке за пи се о срп-
ском по ја њу, 6) пре пи ску. По себ но зна ча јан исто риј ски из вор пред ста вља ју 
пи о нир ски звуч ни сним ци срп ског по ја ња Ра сад ник срп ског пра во слав ног 
цр кве ног по ја ња, са чу ва ни у ди ги та ли зо ва ном об ли ку у Фо но ар хи ву Му зи-
ко ло шког ин сти ту та СА НУ.3 

На осно ву де таљ ног пре гле да за о став шти не, у овом ра ду осве тли ће мо 
пи та ња ко ја се од но се на: 1) Ле рин ме ло граф ски рад, 2) ана ли тич ки при ступ, 
на пи се о по ја њу, 3) пе да го шку де лат ност, 4) ан га жман на при пре ми Ра сад ни
ка срп ског пра во слав ног цр кве ног по ја ња и 5) круг Ле ри них уче ни ка и са рад-
ни ка.4 Бо га ти фонд ар хив ских до ку ме на та од сли ка ва раз ли чи те аспек те 
Ле ри не по све ће но сти и пре да не де лат но сти на по љу срп ског цр кве ног по ја-
ња, али и ак тив но сти ње го вих са вре ме ни ка. Кроз фраг мен те за о став шти не 
про си ја ва ју пи та ња о ши рим кул тур ним и дру штве ним при ли ка ма, ста њу у 
срп ској по јач кој прак си пред рат ног и ме ђу рат ног пе ри о да, му зич кој пи сме-
но сти, ме сту му зи ке у др жав ним шко ла ма, ак тив но сти ма пе вач ких дру шта ва 
и оп штој му зич кој кул ту ри и про све ти у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји. 

На сле ђе тра ди ци о нал ног срп ског по ја ња и  
Ле рин ме ло граф ски рад

На кон пр вих ис ку ста ва из ђач ког хо ра и Цр кве ног пе вач ког дру штва у 
Ча ко ву, Ле ра је зна ња и прак су у обла сти срп ског цр кве ног по ја ња сти цао на 
са мом из во ру не го ва ња тра ди ци о на лог срп ског, кар ло вач ког по ја ња – ме ђу 
углед ним пој ци ма и учи те љи ма, у Гим на зи ји у Срем ским Кар лов ци ма и Учи-
тељ ској шко ли у Сом бо ру, уста но ва ма ко је су у XIX и по чет ком ХХ ве ка 
би ле ма ти це срп ске кул ту ре и про све те. Као уче ник Кар ло вач ке гим на зи је 
учио је цр кве но по ја ње слу ша ју ћи у мно гим при ли ка ма кар ло вач ке бо го сло-
ве, али и уче ству ју ћи у ра ду гим на зиј ског хо ра, под упра вом Ду ша на Ко ту ра. 
У Ау то би о гра фи ји, Ле ра је ис та као да су на ре пер то а ру хо ра би ле хар мо ни-
за ци је Ти хо ми ра Осто ји ћа и де ла Дми три ја Борт њан ског.5 Ве ро ват но је у 
Гим на зи ји, уз про фе со ра Ко ту ра, Ле ра сте као и му зич ку пи сме ност и овла дао 

про у ча ва ње срп ског по ја ња. На ред ни де таљ ни увид у Ле ри не ру ко пи се из вр шио је вр сни по јац 
Све то зар Ми лу ро вић, уче ник Не на да Ба рач ког, по зна ти ји као Чи ка Цве ја (за пис је да ти ран 5. 
фе бру а ра 1979). Овом при ли ком та ко ђе за хва љу је мо го спо ди ну Ђор ђу Пе ри ћу на се ћа њи ма ко-
ји ма смо до пу ни ли ин фор ма ци је о исто ри ја ту гра ђе.

3 Овом при ли ком па жњу пр вен стве но усме ра ва мо на нот ну и оста лу ру ко пи сну гра ђу из 
за о став шти не. О Ра сад ни ку срп ског пра во слав ног цр кве ног по ја ња вид.: Ми ли ца Ан дре је вић, 
„Звуч ни сним ци срп ског пра во слав ног цр кве ног по ја ња”, Све ске Ма ти це срп ске 45 (2006): 76–87.

4 На по др шци и дра го це ним раз го во ри ма то ком при пре ме овог ра да то пло за хва љу јем проф. 
др Да ни ци Пе тро вић и др Пре дра гу Ђо ко ви ћу. 

5 Уп. Ди ми три је Сте фа но вић, „Ла зар Ле ра (1885–1966) – при лог исто ри ји му зич ке кул ту ре 
код Ср ба”, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке 50 (1968): 163–165; На та ша Мар ја но вић, 
„Ду шан Ко тур: пор трет ком по зи то ра, пе да го га и му зич ког пи сца. Пре глед ру ко пи сне за о став-
шти не”, Збор ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку 52 (2015): 185–198.



23

основ ним ве шти на ма зна чај ним за ње го ву бу ду ћу ди ри гент ску ак тив ност. 
У сом бор ској Пре па ран ди ји од 1902. до 1905. го ди не био је уче ник Ра ди во-
ја Би ка ра (1873–1945), кар ло вач ког бо го сло ва, ко ји је по ја ње учио од вр сног 
кар ло вач ког пој ца Ге ра си ма (Пе тро ви ћа).6 

Из сом бор ског ђач ког пе ри о да да ти ра ју и пр ви Ле ри ни ме ло граф ски 
за пи си, дра го це ни за из у ча ва ње ста ри јих прак си тра ди ци о нал ног срп ског, 
кар ло вач ког по ја ња. На пе ви ко је је у за пи си ма из 1903/4. го ди не, у две збир ке, 
за бе ле жио у са рад њи са школ ским дру гом Пе ром Зу ба ном је дин стве но су 
све до чан ство о по јач кој прак си не го ва ној у Пре па ран ди ји, али и на ши рем 
про сто ру та да шње Ау стро у гар ске (по је ди ни за пи си но се по себ не озна ке 
ло кал не по јач ке прак се: „но во сад ско”, „сом бор ско”, „кар ло вач ко”). Из ру ко-
пи са уо ча ва мо да је ове за пи се Ле ра до пу ња вао по је ди ним нот ним бе ле шка ма 
и то ком ка сни јег пе ри о да, три де се тих и че тр де се тих го ди на.7 

Као ак ти ван по јац, по себ но у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та, Ле ра је 
ме ло гра фи сао нај че шће пре ма соп стве ном по ја њу, ода бра не пе сме и пре ма 
ка зи ва њу про то је ре ја Ми ха и ла По по ви ћа, про то је ре ја Са ве Те о до ро ви ћа и 
др Ми ло ша Ер де ља на, про то ђа ко на и про фе со ра Те о ло шког фа кул те та у Бео-
гра ду.8 На сво јим по јач ким збир ка ма ра дио је то ком че ти ри де це ни је. Пре ма 
ра ни јим по да ци ма, укуп но је за бе ле жио око 2200 пе са ма срп ског по ја ња.9 

Нот ни за пи си ко ји се да нас на ла зе у ру ко пи сној за о став шти ни у Му зи-
ко ло шком ин сти ту ту СА НУ са др же нај ве ћи број пе са ма Пра знич ног по ја ња, 
као и пе сме из Оп штег и При год ног по ја ња.10 Бо га ти фонд нот них бе ле жа ка 
чи не пе сме на Ли тур ги ји Св. Јо ва на Зла то у стог, Ли тур ги ји Св. Ва си ли ја 
Ве ли ког и Ли тур ги ји пре ђе о све ће них да ро ва, са до да ци ма за Ар хи је реј ску 
слу жбу, као и пе сме из Ми не ја, Три о да и Пен ти ко ста ра (тро па ри, кон да ци, 
ир мо си, ве ли ча ни ја, сје дал ни, при ча сни). Са чу ва ни за пи си да ти ра ју од 1903. 
до 1940. го ди не, а по је ди ни но се и по дат ке о ме сту ме ло гра фи са ња (Сом бор 
1903; Вр шник, Со ча 1917; Вр њач ка Ба ња 1925; Врњ ци 1937).11 По ред уви да 
у сам нот ни ма те ри јал – што оста је и као те ма за бу ду ћа ис тра жи ва ња ко ја 
ће не сум њи во отво ри ти мно штво но вих пи та ња – дра го це но је раз мо три ти 
бе ле шке у ко ји ма је Ле ра опи си вао свој ме ло граф ски по сту пак, на гла ша вао 

6 Уп. Кон стан тин Т. Ко стић, Из про шло сти Учи тељ ске шко ле у Сом бо ру, Но ви Сад 1938, 
134; Д. Сте фа но вић, нав. де ло. 

7 Са др жај две ју ру ко пи сних све за ка пред ста вљен је у та бе ла ма у при ло гу.
8 Д. Сте фа но вић, нав. де ло.
9 По сто је по да ци да је тај обим ни ру ко пи сни фонд от ку пио Ар хи је реј ски си нод Срп ске 

пра во слав не цр кве (уп. Д. Сте фа но вић, нав. де ло, 164). Ме ђу ру ко пи сним бе ле шка ма са чу ва ним 
у за о став шти ни про на ла зи мо не ко ли ко спи ско ва ко ји упу ћу ју на укуп ни са др жај Ле ри них ме-
ло граф ских за пи са. Вид. при ло ге бр. 1 и бр. 2. Уп. За о став шти на Л. Ле ре, Ар хив МИ СА НУ, без 
сиг на ту ре (у то ку је рад на об ра ди и сиг ни ра њу ар хив ских до ку ме на та из Ле ри не за о став шти не). 

10 Де та љан спи сак пе са ма ви де ти у та бе ла ма у при ло гу. 
11 По при је му гра ђе у Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, по себ но је, пре ма из ве шта ји ма о гра ђи, 

за па же на ма ла жу та ко вер та са три де сет ау стриј ских до пи сни ца, на ко ји ма је Ле ра ис пи сао пра-
знич не тро па ре то ком бо рав ка у опо ра ви ли шту на Вр шни ку код Со че (Сло ве ни ја) из ме ђу 27. X 
и 18. XI 1917. го ди не. Ме ђу за пи си ма су тро па ри сле де ћих пра зни ка: Бо жић, Св. Ва си ли је, Об ре-
за ње, Бо го ја вље ње, Св. Јо ван, Св. Са ва, Ар хан гел Ми ха и ло, Ла за ре ва су бо та (гл. 1 и гл. 4), Кр стов-
дан, Ма ла Го спо ји на, Ва ве де ње, Сре те ње, Спа сов дан, Св. Ге ор ги је, Вас крс, Ду хо ви, Ве ли ка Госпо-
ји на, Пре о бра же ње, Св. Па ра ске ва, Св. Ди ми три је, Св. Ни ко ла, као и вас кр шњи ипа кој, кон дак, 
сти хи ра Вос кре се ни је тво је и Да вос кре снет Бог, кон да ци на Ду хо ве и на Кр стов дан.



24

ини ци јал ну по тре бу за за пи си ва њем цр кве них ме ло ди ја и, по себ но, де фи ни-
сао ста во ве о по тре би да се бе ле же њем са чу ва ју ма ње уо би ча је не по ет ско-ме-
ло диј ске ва ри јан те на пе ва срп ског по ја ња. Сво ја раз ми шља ња де лио је не рет-
ко и у пре пи сци са кру гом са рад ни ка и са труд ни ка на овом по љу де лат но сти.

Основ на Ле ри на за ми сао би ло је „утвр ђи ва ње” (нот но бе ле же ње на осно-
ву тра ди ци о нал не по јач ке прак се) што ве ћег бро ја пе са ма срп ског по ја ња – што 
је и на гла сио у ве зи са сво јим за пи си ма ми неј ског, три од ског и пен ти ко стар-
ског ма лог по ја ња. Пре ма Ле ри ном за па жа њу, ма ло пра знич но по ја ње се у 
прак си че сто пе ва ло про из вољ но; шта ви ше, та кво ста ње Ле ра је оце нио као 
„не у ку сно”. Ипак, по ред ве ћег бро ја пе са ма ма лог на пе ва, осо би то је зна чај-
на ње го ва по све ће ност пе сма ма ве ли ког по ја ња. Ме ли зма тич ни, раз ви је ни тип 
на пе ва Ле ра је сма трао угро же ним и по себ но је на сто јао да, као по јац и ме-
ло граф, пру жи до при нос у тој обла сти. 

Пре ма Ле ри ном естет ском су ду, ир мо си ве ли ког на пе ва би ли су ме ђу 
на шим нај леп шим цр кве ним пе сма ма. Из ра зио је чу ђе ње што их Ба рач ки 
ни је увр стио у сво ју збир ку као би се ре на шег по ја ња.12 Кон ста ту ју ћи да се 
по ме ну те ме ло ди је „ско ро већ ниг де не чу ју”, по ку шао је да их са чу ва од 
за бо ра ва „укро јив ши” их на текст Хе ру вим ске пе сме, ко ја под ра зу ме ва спо-
ри је, ду же из во ђе ње. Ле ри ни за пи си Хе ру вим ских пе са ма ир мо ског на пе ва, 
у сва ком од осам гла со ва, оста ју је дин стве на све до чан ства, за ни мљи вост за 
про у ча ва ње ста рих по јач ких прак си, од но сно за вред но ва ње ау то ро вог креа-
тив ног ме ло граф ског учин ка.

Ле ра на во ди да је ве ли ким на пе вом за бе ле жио и До стој но јест у свих 
осам гла со ва, на гла сив ши да је за сед ми глас пре ра дио ме ло ди ју при ча сног 
Хва ли те сед мог гла са. Ме ђу ру ко пи си ма раз ви је ног, ме ли зма тич ног по ја ња, 
из два ја мо и за пис пе сме из Ли тур ги је Св. Ва си ли ја Ве ли ког и Ли тур ги је пре-
ђе о све ће них да ро ва (Ни ње си ли, Вку си те), са ка рак те ри стич ним при пе ви ма 
Не а нес, ко ји ука зу ју на ве зе са грч ким по ја њем.13 Зна ча јан број ве ли ких сје-
дал них за пи сао је као „утвр ђе не” ме ло ди је у Кар ло вач кој бо го сло ви ји и у Пре-
па ран ди ји у Сом бо ру, док је по је ди не сам ис пе вао.14 По чет ком пе те де це није 

12 Не над Ба рач ки, Нот ни збор ник цр кве ног по ја ња по кар ло вач ком на чи ну, Но ви Сад 1923.
13 О ве ли ком по ја њу вид.: Ве сна Пе но, „О на пе ву у пра во слав ном цр кве ном по ја њу – при лог 

ти по ло ги ји цр кве них на пе ва”, Му зи ко ло ги ја 3 (2003): 219–234; „Gre at Chant in Ser bian tra di tion – оn 
the exam ples of the me lody It is Truly Me et”, Збор ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку 
40 (2009): 19–38; Пра во слав но по ја ње на Бал ка ну на при ме ру грч ке и срп ске тра ди ци је – из ме ђу 
Ис то ка и За па да, екли си о ло ги је и иде о ло ги је, Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град 2016, 123–
128; Пре драг Ђо ко вић, Срп ско цр кве но по ја ње – те о риј ске осно ве и прак тич на при ме на, ма ги стар-
ски рад, ру ко пис, Ака де ми ја умет но сти у Но вом Са ду, 2010; На та ша Ди мић, Аспек ти ве ли ког 
по ја ња у кон тек сту срп ске пра во слав не цр кве не му зи ке, док тор ска ди сер та ци ја, ру ко пис, Фа кул-
тет му зич ке умет но сти, Бе о град 2015; Na ta ša Mar ja no vić, „Gre at chant in the li tur gi cal prac ti ce of 
the Ser bian Ort ho dox Church”, Cros sro ads – Gre e ce as an in ter cul tu ral po le of mu si cal tho ught and 
cre a ti vity, http://cros sro ads.mus.auth.gr/pro ce e dings/p. 569–579.

14 У за о став шти ни је са чу ва на ма ла нот на све ска са пре пи си ма ве ли ких сје дал них пре ма 
Ле ри ном за пи су, са пе ча том и пот пи сом Ди ми три ја Сте фа но ви ћа Та ди на. Пре ма на по ме ни у 
све шчи ци, по је ди не пе сме утвр ђе не су ра ни је у Кар ло вач кој бо го сло ви ји, од но сно у Учи тељ ској 
шко ли у Сом бо ру. Сје да лен Си ме о ну Ми ро то чи вом пре нет је из Мо крањ че вог Стра ног пје ни ја, 
док је оста ле пе сме утвр дио пи сац Ла за К. Ле ра, учи тељ у пен зи ји. Пре пи си ва ње ко је је Сте фано-
вић от по чео 24. I 1956, на жа лост, ни је до вр ше но, те све ска не са др жи исти број сје дал них ко ји је 
по ме нут у по чет ној на по ме ни. 
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ХХ ве ка, Ле ра ће кон ста то ва ти да је ве ли ко по ја ње у де ка ден ци ји и да се 
ве ли ки сје дал ни не чу ју чак ни на слу жба ма за нај ве ће пра зни ке.15 

У за о став шти ни су, у ру ко пи сној и штам па ној фор ми, са чу ва не и Две 
пе сме у част Св. Са ви ко је је, пре ма Ле ри ном за пи су, за хор ком по но вао Пе тар 
Кр стић.16 Као фраг мент из сти хи ре „на Хва ли те” са мо гла сног на пе ва VI 
гла са, пе сма Ра дуј сја ар хи је ре јев до бро то (са чу ва на у за о став шти ни и као 
јед но глас, у Ле ри ном ру ко пи су) као са мо стал на це ли на не сто ји у слу жби 
Св. Са ви. Основ на ме ло ди ја ове пе сме у Ле ри ном за пи су ис кро је на је пре ма 
при ча сном сти ху Днес на Си нај стјеј, и то у V гла су, за раз ли ку од за пи са 
Не на да Ба рач ког и Сте ва на Мо крањ ца, у ко ји ма је иста пе сма за бе ле же на у 
III гла су. Дру га пе сма, До бро дје тељ дје ла ни јем,17 пред ста вља тек сту ал но 
ау тен ти чан дру ги сје да лен, али ис пе ван по VI гла су тро пар ског на пе ва.18 У 
бо го слу жбе ном кон тек сту, обе пе сме мо гу има ти функ ци ју „са мо про и звољ-
них при ча сних” пе са ма.19 По ме ну те пе сме та ко ђе су ка рак те ри стич ни при-
ме ри Ле ри не по јач ке и ме ло граф ске ин вен тив но сти, по себ но од ра же не у 
спе ци фич ном ода би ру пе са ма и ти по ва на пе ва ко је је не го вао у усме ној по-
јач кој прак си, те по том и бе ле же њем са чу вао. С об зи ром на исто риј ски зна чај 
и му зич ко-фор мал не спе ци фич но сти – сва ка ко и у ши рем кон тек сту раз ма-
тра ња ме ло граф ских за пи са из пе ра ње го вих прет ход ни ка и са вре ме ни ка, 
осо би то ка да је реч о за пи си ма ве ли ког по ја ња, по ме ну ти Ле ри ни ру ко пи си 
не сум њи во би мо гли по ста ти и пред мет да љих ис тра жи ва ња.

Ана ли тич ки при ступ цр кве ним на пе ви ма, на пи си о по ја њу

Прак тич на по јач ка и ме ло граф ска Ле ри на ак тив ност не рас ки ди во су 
по ве за не са ње го вим ана ли тич ким, те о риј ским при сту пом на пе ви ма срп ског 

15 Пи смо Ла за ра Ле ре не ка да њем епи ско пу сум ском Ру ске пра во слав не цр кве Ми тро фа ну 
(Абра мо ву), Зе мун, 14. де цем бар 1940.

16 По вод за на ста нак хор ских ком по зи ци ја Пе тра Кр сти ћа би ла је 700-го ди шњи ца све то сав-
ске про сла ве, а оба де ла об ја вље на су у: Ći ri lo me tod ski vje snik, IX, Za greb 1938, van re dan pri log 1, 2. 
Уп. На та ша Мар ја но вић, „Ком по зи тор Пе тар Кр стић и тра ди ци ја срп ског цр кве ног по ја ња”, у: На 
мар ги на ма му зи ко ло шког ка но на: ком по зи тор ска ге не ра ци ја Пе тра Сто ја но ви ћа, Пе тра Кр сти ћа 
и Ста ни сла ва Би нич ког, ур. Би ља на Ми ла но вић, Mузикол ошко  дру штво Ср би је – Му зи ко ло шки 
ин сти тут СА НУ, Бе о град 2019, 223–239. 

17 По себ ну за ни мљи вост и по зив на да ље ис тра жи ва ње пред ста вља још јед на ком по зи ци ја 
ко ја је са чу ва на у Ле ри ној за о став шти ни. Реч је о хар мо ни за ци ји по ме ну тог сје дал на Св. Са ви, 
пре ма истом Ле ри ном за пи су, али из пе ра из ве сног Р. Н. Це млин ског (1935). По сто је по да ци ко ји 
го во ре да су у по след њој де це ни ји XIX ве ка по зна ти ком по зи тор Алек сан дар фон Це млин ски (Ale-
xan der von Ze mlinsky) и Пе тар Кр стић при па да ли кру гу сту де на та Ро бер та Фук са (Ro bert Fuchs) 
у Бе чу (Це млин ски од 1892, Кр стић од 1896). Раш чи та ва ње ини ци ја ла Р. Н. оста је те ма за да ља 
ис тра жи ва ња, по сред но и за ту ма че ње ши рег од је ка Ле ри ног де ла, од но сно фе но ме на при сту па 
ино стра них ком по зи то ра на пе ви ма срп ског по ја ња. 

18 На не тра ди ци о нал на свој ства ме ло ди ја ука зао је кла сич ни фи ло лог, вр сни по зна ва лац 
пра во слав не хим но гра фи је и срп ског цр кве ног по ја ња др Не над Ри сто вић. Нав. пре ма: Бог дан 
Ђа ко вић, Бо го слу жбе ни и умет нич ки еле мен ти у срп ској цр кве ној хор ској му зи ци у пе ри о ду из међу 
два свет ска ра та (1918–1941), Ака де ми ја умет но сти – Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2015.

19 О са мо про и звољ ним при ча сним пе сма ма у тра ди ци ји срп ског по ја ња вид.: Ве сна Пе но, 
„Ти пи ком не про пи са не при ча сне пе сме у но ви јој тра ди ци ји срп ског цр кве ног по ја ња”, Му зи ко
ло ги ја 4 (2004): 121–152.
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по ја ња. Не сум њи во су на фор ми ра ње лич ног Ле ри ног по јач ког сти ла ути-
ца ли не са мо при ме ри из усме не, кар ло вач ке и сом бор ске, али и бе о град ске 
по јач ке прак се, не го и за пи си прет ход ни ка ко је је пом но про у ча вао. Ме ђу 
Ле ри ним пре пи си ма за бе ле же не су и по је ди не ме ло ди је Кор не ли ја Стан ко-
ви ћа (уз на по ме ну да је ка зи вач био Ата на си је По по вић), пре пи си ода бра них 
фра за по је ди них гла со ва и на пе ва из Осмо гла сни ка, као и пе сме из Опе ла 
Сте ва на Мо крањ ца и Бран ка Цве ји ћа.

Као хо но рар ни слу жбе ник у Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ по сле 
Дру гог свет ског ра та (1952–1954), са чи нио је пре пис Осмо гла сни ка из ру ко-
пи са Кор не ли ја Стан ко ви ћа, сте кав ши ти ме дра го це ни увид не са мо у ка-
рак те ри сти ке за бе ле же них на пе ва срп ског по ја ња већ и дру ге од ли ке цр кве-
но по јач ке прак се из пр ве по ло ви не и сре ди не XIX ве ка (о ово ме, на при мер, 
све до че број и ре до след сти хи ра на ју тре њу, ка рак те ри сти ке тро па ра „на 
Бла же на” на ли тур ги ји и сл.). Де таљ но је ана ли зи рао и ме ло граф ске за пи се 
Стан ко ви ће вих след бе ни ка Га ври ла Бо ља ри ћа и Ни ко ле Тај ша но ви ћа, Тихо-
ми ра Осто ји ћа, Сте ва на Мо крањ ца, Стан ка Мо ра ра, Јо ва на Жив ко ви ћа, као 
и сво јих са вре ме ни ка Јо ва на Ко зо ба ри ћа, Не на да Ба рач ког и Бран ка Цве ји ћа. 
По себ но је раз ма трао по јач ка ре ше ња учи те ља Ра ди во ја Би ка ра, чи ју је прак су 
нај че шће упо ре ђи вао са Бо ља ри ће вом и Осто ји ће вом, али и са за пи си ма Бран-
ка Цве ји ћа: из нео је ми шље ње да је Би кар, угле да ју ћи се на Бо ља ри ћа, уно сио 
у по ја ње су ви ше „три ла” [укра са, прим. Н. М.], сма тра ју ћи да је „тим леп ше 
што је кит ња сти је” (на во ди при ме ре пе са ма Хри стос вос кре се, Свје те ти хиј, 
а по себ но на пе ва ве ли ког по ја ња); ана ли зи ра ју ћи ода бра не Цве ји ће ве за пи се 
(нпр. сте пе на, Сла ва. И ни ње) оце нио је да је „Бо ља ри ће во и Би ка ре во бо ље”. 

И у по ступ ку „кро је ња” но вих ме ло ди ја, тра же ћи нај бо ља ре ше ња за 
уоб ли че ње тек сту ал но-ме ло диј ских фра за у по је ди ним пе сма ма, де таљ но је 
упо ред но ана ли зи рао за пи се прет ход ни ка и су ми рао лич на за па жа ња о ка-
рак те ри сти ка ма по је ди них ме ло диј ских фор му ла, од но сно спе ци фич но сти 
гла со ва Осмо гла сни ка. Пре ма фраг мен ти ма ру ко пи сних нот них бе ле жа ка, 
уоч љи во је да је по је ди не пе сме ме ло гра фи сао и ви ше пу та, као и да је у поре-
ђе њи ма вр шио скра ће ња и пре ра де, пре ма мо де ли ма већ „утвр ђе них” за пи са. 
По себ но је упе ча тљив при мер за пи са дог ма ти ка Цар не бе сниј, гл. 8 ве ли ког 
на пе ва, пе сме ко ју је Ле ра сма трао „кру ном на шег цр кве ног по ја ња”. Уз об ја-
шње ње да се она, због сво је ду жи не, у прак си ни ка да не от пе ва у це ли ни, 
Ле ра ту ма чи свој по сту пак скра ће ња пе сме, при че му је у „кро је њу” су же не 
вер зи је за др жао све про пи са не од се ке, али је из бе гао су ви шна ме ло диј ска 
по на вља ња. Зна ча јан је и при мер Сти хи ре срп ским све ти те љи ма – у бе ле шка-
ма чи та мо да је сти хи ру ко ју је, уз из ме не тек ста, при ре дио про то је реј Ми хај-
ло По по вић, Ле ра пре ра дио пре ма ори ги нал ном тек сту ми тро по ли та Јо ва на 
Георгијевића: „од 167 так то ва 64 так та су тво ре ви на М. По по ви ћа, а 103 – 
Ла за ра Ле ре”.20 Ле ра та ко ђе ис ти че да је у свом за пи су ли тур гиј ске пе сме 
Бла го сло ви ду ше мо ја Го спо да код тек ста „и всја вну тре ња ја мо ја” од сту пио 

20 Ве ру је мо да се и по ме ну ти за пи си Сти хи ре срп ским све ти те љи ма на ла зе, ме ђу оста лим 
Ле ри ним ру ко пи си ма, у фон ду Ар хи је реј ског си но да Срп ске пра во слав не цр кве. На да мо се да 
ће но ва ис тра жи ва ња омо гу ћи ти и ши ре пред ста вља ње це ли не ау то ро вих нот них за пи са.
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од Мо крањ че вог ре ше ња, у же љи да из бег не „на гли пре лаз Мо крањ чев из 
по лу ве ли ког у ма ли на пев”. Скра ћи вао је и ме ло ди је Хе ру вим ских пе са ма, 
за др жав ши у њи ма све про пи са не од се ке, али из бе га ва ју ћи су ви шна по на-
вља ња, са ци љем да у ли тур гиј ској прак си бу ду от пе ва не у це ли ни (ис та као 
је и слич не по ступ ке Ко сте Ма ној ло ви ћа у од но су на Мо крањ че ве за пи се). 
Ови по ступ ци све до че и о ди на ми ци бо го слу же ња, ко ја ди рект но усло вља-
ва ка рак те ри сти ке из во ђач ке по јач ке прак се. 

У ра зно вр сним бе ле шка ма, Ле ра је пи сао о ти по ви ма на пе ва, ка рак те-
ри стич ним ме ло диј ским од се ци ма уну тар по је ди нач них на пе ва, аде кват ном 
при ла го ђа ва њу ме ло диј ских од се ка сми слу хим но граф ског тек ста итд. На 
раз ли чи тим ме сти ма у сво јим нот ним бе ле шка ма, за ме ло ди је ко је од ли ку је 
сред ње раз ви је на ме ли зма ти ка Ле ра је ко ри стио тер мин по лу ве ли ки на пев. Ова 
од ред ни ца, као и оста ла Ле ри на про ми шља ња, мо гла би, чи ни се, би ти раз-
ма тра на и као сво је вр сна до пу на те о риј ским раз ма тра њи ма ти по ва на пе ва 
срп ског Осмо гла сни ка.21 

Ве ли ку па жњу Ле ра је по све ћи вао пи та њи ма ак цен ту а ци је цр кве но сло-
вен ских тек сто ва, од но сно ак це нат ским за ко ни то сти ма ме ло диј ског то ка по-
је ди нач них гла со ва и на пе ва. У на по ме на ма је ис та као да је цео Осмо гла сник 
об ра дио „по кар ло вач ком на чи ну, са сво јим лич ним опа жа њи ма ак це нат ске 
при ро де”. Раз ма тра ју ћи про блем (не)при клад ног на гла ша ва ња по је ди них, 
осо би то за вр шних сло го ва ре чи, ана ли зи рао је и упо ре ђи вао ода бра не запи се 
пе са ма ко је су са чи ни ли Стан ко вић, Мо кра њац и Осто јић. По себ но је за ни-
мљи во да је из дво јио „ча ков ски на пев”, уз об ја шње ње да се од на пе ва из дру-
гих кра је ва та ме ло ди ја де ли мич но раз ли ку је упра во по ак цен ти ма. Ле ра као 
при ме ре на во ди јек те ни ју „ча ков ског на пе ва”, као и пе сме Бла го сло вен гр ја диј, 
Ви дје хом. Да ис пол њат сја. Уз бе ле шку ко ја упу ћу је на Бо жић ни кон дак Дјева 
днес „ки кинд ског” на пе ва не сто ји до дат на на по ме на.

Сег мен ти за о став шти не ука зу ју и на Ле ри но ба вље ње три ла ма, спе ци фич-
ним зна ко ви ма ко ји су, за бе ле же ни из над хим но граф ских тек сто ва, пој ци ма 
су ге ри са ли кре та ње ме ло ди је.22 Ле ра све до чи да су се ста ри је ге не ра ци је 
све ште ни ка и учи те ља слу жи ле овим зна ци ма, те да је исто би ло у Учи тељ-
ској шко ли у Сом бо ру, у окви ру на ста ве Ра ди во ја Би ка ра, на став ни ка цр кве-
ног по ја ња (1898–1906). 

У ру ко пи су „Зна ци за бе ле же ње ме ло ди ја” Ле ра је за бе ле жио по је ди но сти 
о три ла ма, али и мно штво дру гих дра го це них по да та ка, сво јих ви ђе ња о ка-
рак те ри сти ка ма срп ског по ја ња. Пре ма од ли ка ма ових за пи са, ре кло би се да 
су му слу жи ли и као при пре ма за пре да ва ња, мо гу ће у окви ру учи тељ ских, 
пре да вач ких ак тив но сти: у те за ма су из ло же ни по да ци из исто ри је срп ског по-

21 Уп: Не над, Ба рач ки, Обра сци осмо гла сног по ја ња, ру ко пис, Сом бор 1936, за о став шти на 
Не на да Ба рач ког, Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, НБ I/41; Бран ко Цве јић, Уџ бе ник цр кве ног по ја ња 
и пра ви ла, ру ко пис, На род на би бли о те ка Ср би је, РМ-32, Бе о град 1950. Вид. и: П. Ђо ко вић, нав. де ло.

22 Са чу ва на је све ска са за пи си ма тек сто ва из Осмо гла сни ка са упи са ним ак цен ти ма и три-
ла ма, ме сти мич но и (ма њим фор ма том за бе ле же ним) нот ним за пи си ма из над ода бра них сег ме-
на та тек ста, као и не ко ли ко тек сто ва пе са ма Пра знич ног по ја ња (Тро пар По кро ву пре све те Бо-
го ро ди це, Ве ли ча ни је кне зу Ла за ру). О три ла ма вид.: Пре драг Ми о драг, Три ле у срп ском цр кве ном 
по ја њу, Ви со ка шко ла – Ака де ми ја Срп ске пра во слав не цр кве за умет но сти и кон сер ва ци ју – Пра-
во слав на епар хи ја ни шка, Бе о град – Ниш 2014; П. Ђо ко вић, нав. де ло, 117.
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ја ња, са освр том на ак ту ел ну по јач ку прак су; ука за но је на вр сте и струк ту ру 
бо го слу же ња и удео цр кве них пе са ма у по је ди нач ним слу жба ма; у осно ви је 
пред ста вље на по де ла срп ског по ја ња на ма ли и ве ли ки на пев, као и по де ла на 
осам гла со ва, вр сте на пе ва (са осо би тим освр том на по до бан);23 за себ но „по-
гла вље” ру ко пи са по све ће но је пи та њи ма О по ја њу ве ли ког на пе ва, од но сно 
„по себ ног на чи на” по је ди нач них цр кве них пе са ма, кроз свих осам гла со ва. 
Ле ра и ов де осо би то ис ти че зна чај „утвр ђе ног” по ја ња, ко је су, на осно ву зна-
лач ког по ја ња углед них по је ди на ца, за бе ле жи ли Стан ко вић, Бо ља рић, Мо-
кра њац, Осто јић, Мо рар, Стра ти ми ро вић, Ко зо ба рић, Жив ко вић, Ла ста ви ца, 
Цве јић, Па вло вић, Ле ра (на по себ ном ме сту из дво је ни су Ле ри не Ста ти је и 
„Би ка ре во по ја ње”). У за о став шти ни су са чу ва ни и раз ли чи ти спи ско ви цр кве-
них пе са ма гру пи са ни пре ма при пад но сти Оп штем по ја њу, Осмо гла сни ку, 
Пра знич ном по ја њу, Псал ми ма, Тро па ри ма (мо гу ће сво је вр сни под сет ни ци, 
при руч ни ци у ве зи са ра дом на сни ма њу Ра сад ни ка) и пре пи си хим но граф-
ских тек сто ва (из дво је ни су сје дал ни и при ча стен Св. Са ви, Св. кне зу Ла за-
ру, од лом ци Бла же них и По ли је ле ја на ју тре њу; текст Све то сав ске хим не).24 

За ни мљи ви су, као ши ра сли ка Ле ри них ин те ре со ва ња – мо гу ће та ко ђе 
зна чај ни за ње го ву пе да го шку де лат ност – и раз ли чи ти спи ско ви нот них 
из да ња, са по бро ја ним на сло ви ма срп ских јед но гла сних по јач ких збор ни ка 
(Ба рач ки, Жив ко вић, Ђор ђе вић, Осто јић, Бо ља рић) и ода бра них срп ских 
(Ранд хар тин гер, Стан ко вић, Мо кра њац, Ма ној ло вић, Ко њо вић, Тај че вић, 
Тра вањ, Ко тур, Ми ло је вић, На прав ник, Цве јић, Освалд), као и ру ских хор-
ских из да ња (Љвов, Чај ков ски, Оби ход). Из два ја се и де та љан ре ги стар ду-
хов них пе са ма из нот ног ар хи ва Пан че вач ког срп ског цр кве ног пе вач ког 
дру штва, док су се на по себ ном спи ску на шли ода бра ни на сло ви ду хов них 
ком по зи ци ја за пад не тра ди ци је (Бах, Хендл, Мо царт, Хајдн, Бе то вен, Мен-
дел сон, Бер ли оз, Двор жак, Брук нер, Бар ток, Ши ро ла). 

Ски ца Ле ри ног пе да го шког пор тре та

Фраг мен ти за о став шти не по себ но осве тља ва ју по је ди но сти зна чај не за 
Ле ри ну учи тељ ску слу жбу. Пре ма са чу ва ној до ку мен та ци ји, Ле ра је већ 

23 На по себ ном ме сту Ле ра бе ле жи сле де ћи спи сак по доб них на пе ва: 2. глас: Ве ли ки пе так: на 
сти хов ње: Јег да от дре ва.. Го спо ди во... Јег да во гро бје но во; Ибо утвер ди... Јег да во гро бје плот ски; 
До му тво је му... Јег да си ли зр ја ху тја; На опе лу: При и ди те по сљед ње цје ло ва ни је; 4. глас: Арх. Ми-
ха ил, Арх. Сте ван, Св. Са ва, Св. Три Је рар ха, Св. Ге ор ги је, Цар Кон стан тин и Је ле на: сти хи ре на 
Го спо ди во звах, обра зац Ја ко до бља; 5. глас: Св. Ни ко ла: на сти хов ње; Ус крс: на Хва ли те; Да вос
кре снет Бог, итд; Вас кр сни тро па ри, Ан гел скиј со бор; 6. глас: Кр стов дан, Св. Па ра ске ва, Бла го ве сти, 
на Го спо ди во звах, обра зац: Со вјет пре вјеч ниј. О по доб ном на пе ву вид.: Па три јарх Па вле, „По сто-
је ли у цр кве ном по ја њу по доб ни и ко ји их гла со ви има ју”, у: Не ка пи та ња на ше ве ре, књ. 1, Из да-
вач ки фонд Ми тро по ли је бе о град ско-кар ло вач ке, Бе о град 1998, 265–269; П. Ђо ко вић, нав. де ло.

24 Текст Све то сав ске хим не да ти ран је 1935. го ди не: 
I Ус клик ни мо с љу ба вљу (...) Пој те му, пој те / Пе сму и утрој те.
II Здра во бра ћо с Ба бу не / И бо сан ских го ра, / С Дра ве, Са ве, Мо ра ве / И Ја дран ског мо ра, 

/ Ба нат, Бач ка, Го ро фру шка / Здра во Ис тро и Ко ру шка / Да сла ви мо сла ву / Све тог оца Са ву.
III Све ко ли ки на род наш / Кли че са свих стра на / Од пла ни на ал пиј ских / До на крај Бал ка на 

/ Све ти Са во, сла во ста ра / Чу вај на шег мла дог Кра ља / Цват на ших зе ма ља / Пе тра Го спо да ра.
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1905. го ди не, са по ло же ним ис пи том зре ло сти у Учи тељ ској шко ли у Сом бо-
ру, по ста вљен за стал ног учи те ља у Кар ло ву, а шест го ди на ка сни је у Ча ко-
ву. Нај ду жи ан га жман као учи тељ имао је у Зе му ну, у Основ ној шко ли „Краљ 
Пе тар II”,25 по чев од 1919. до 1941. го ди не.26 По ред ре дов не учи тељ ске ду-
жно сти, у овој шко ли ра дио је са уче нич ким хо ром. Пре ма оце на ма школ ских 
над зор ни ка и иза сла ни ка Ми ни стар ства про све те, био је пре дан, че сто по хва-
љи ван, уз о ран учи тељ.27 

Из по зив ни ца и кон церт них про гра ма са зна је мо основ не по је ди но сти 
о на сту пи ма ђач ког хо ра под упра вом ди ри ген та Ла за ра Ле ре, на кон цер ти-
ма, све то сав ским при ред ба ма и за ба ва ма то ком че твр те де це ни је ХХ ве ка, 
у Зе му ну и Бе о гра ду. Из два ја ју се по да ци о на сту пу на „Ја дран ском по се лу” 
24. ма ја 1938, ко је је ор га ни зо вао Ме сни од бор у Зе му ну, о кон цер ту хо ро ва 
основ них шко ла из Бе о гра да и Зе му на на Ко лар че вом на род ном уни вер зи те-
ту, у ор га ни за ци ји Учи тељ ског дру штва „Ма рин ко вић”, 5. ју на исте го ди не, 
као и о Све то сав ској за ба ви уче ни ка Др жав не на род не шко ле кра ља Пе тра II 
и кра ље ви ћа То ми сла ва и шко ле До ма сле пих кра ља Алек сан дра I Ује ди ни-
те ља и Др жав не на род не по моћ не шко ле у Зе му ну 1940. го ди не. Основ ну 
шко лу „Краљ Пе тар II” пред ста вљао је хор под Ле ри ном упра вом, уз кла-
вир ску прат њу ор гу ља ша Ру дол фа Ни дер ма је ра.28 Уз по ме ну те фраг мен те 
са чу ва них про гра ма, пре ма ко ји ма су на ре пер то а ру би ла де ла Ми ло је ви ћа, 
Јок си мо ви ћа, Или ћа, Ко ру но ви ћа, Ђор ђе ви ћа, Шра бе ца, пре пи си све тов них 
ком по зи ци ја у Ле ри ној за о став шти ни та ко ђе мо гу би ти пу то каз ка осве тља-
ва њу ре пер то а ра школ ског хо ра. Ме ђу пре пи си ма су ода бра не ком по зи ци је 
Ро бер та То лин ге ра, Јо си фа Цеа, као и по је ди не пе сме Јо ва на Фрај та (На Ус крс 
сам се ро дио, Еј си ноћ доц кан, Од ка ко је Ба ња лу ка, Би ља на плат но бе ле ше, 
Мој пен џе ру, Сун це јар ко) и тек сто ви све тов них пе са ма Ла ку ноћ, Ри ба ре ва 
кћи, Кô ле пи сан, Ко га да љу бим, Дал ма тин ски шај каш, На гон до ли, Кад сам 
био, Где си, ду шо, Јед на же ља. 

25 Оп шта срп ска основ на шко ла за под у ку пра во слав не мла де жи у срп ском (илир ском или 
та ко зва ном сла вен ском чи та њу и пи са њу) би ла је пр ва срп ска јав на шко ла у Зе му ну, осно ва на 
1745. го ди не. Пр ви учи те љи ове шко ле би ли су све ште на ли ца. Од 1909. го ди не рад шко ле се од-
ви јао у До му пра во слав не срп ске цр кве не оп шти не у До њем гра ду (код Бо го ро ди чи не цр кве). 
Пред крај Пр вог свет ског ра та шко ла је ра ди ла под на зи вом Срп ска пра во слав на ве ро и спо вед на 
шко ла, у пе ри о ду из ме ђу два ра та, до 1930. ра ди ла је под на зи вом Др жав на основ на шко ла До њи 
град – Зе мун. Од школ ске 1934/35, као му шка основ на шко ла, но си на зив Др жав на на род на шко-
ла „Краљ Пе тар II”, Во дич Исто риј ског ар хи ва Бе о гра да, књ. 2, прир. Еми ли ја Ба дер, Оли ве ра 
Та у ша но вић, Бе о град 1991, 336–337.

26 Го ди не 1919. иза бран је за стал ног учи те ља, а 1925. за учи те ља основ не шко ле у Зе му ну, 
с пра ви ма чи нов ни ка 1. гру пе 2. ка те го ри је, с по ло жај ном пла том. То ком 1938/39. ра дио је хо но-
рар но и у За нат ској ше грт ској шко ли, а то ком 1939/40. у Оп штој про ду жној шко ли у Зе му ну. Био 
је члан Удру же ња ју го сло вен ских учи те ља и До бро твор не за дру ге Срп ки ња Зе мун ки ња. Вид.: 
Слу жбе нич ки лист – Др жав на основ на на род на шко ла у Зе му ну; Ми ни стар ство про све те Кра-
ље ви не Ју го сла ви је, Оде ље ње за на род не шко ле, Одо бре ња Ла за ру Ле ри за хо но рар на за по сле ња, 
од 5. ју ла 1938. и 9. ав гу ста 1939. го ди не. 

27 То ком Дру гог свет ског ра та био је у за ро бље ни штву у Не мач кој.
28 Ру долф Ни дер ма јер, ди пло мац Кон зер ва то ри ју ма у Пра гу, 1939. го ди не у Зе му ну је осно-

вао и во дио При ват ну кан тор ску (ор гу љар ску) шко лу. Био је ан га жо ван и као ор гу љаш у Ри мо-
ка то лич кој цр кви у Зе му ну. Ду ши ца Мла де но вић, При ват но му зич ко школ ство у Кне же ви ни/
Кра ље ви ни Ср би ји и у Ср би ји из ме ђу два свет ска ра та, ма стер рад, ру ко пис, Фа кул тет му зич ке 
умет но сти, Уни вер зи тет умет но сти, Бе о град 2021, 92–95. 
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Ле ра је при мао по зив ни це за мно го број не слич не школ ске и дру ге хор-
ске све ча но сти ор га ни зо ва не у ме ђу рат ном пе ри о ду у Бе о гра ду, Зе му ну, 
Срем ским Кар лов ци ма, Ча ко ву, Те ми шва ру. По сред но се от кри ва ју по да ци 
о ак тив но сти ма пе вач ких дру шта ва (Учи тељ ско пе вач ко дру штво „Ма рин-
ко вић” и Дру штво „Мо кра њац” из Бе о гра да; „Сло га” из Те ми шва ра; Срп ско 
цр кве но пе вач ко дру штво из Вра ње ва; Гра ђан ско цр кве но пе вач ко дру штво 
„Кај мак ча лан” из Би то ља; „Тр бо вељ ски слав чек” из Сло ве ни је), по себ но и 
по је ди но сти о де ло ва њу му зи ча ра, пред став ни ка ру ске еми гра ци је у Ср би ји 
сре ди ном ХХ ве ка. Дра го це но је све до чан ство о из во ђе њу Кр сти ће вих хор-
ских пе са ма пре ма Ле ри ним за пи си ма, на про сла ви Св. Са ве у Бо го сло ви ји 
у Срем ским Кар лов ци ма 1940. го ди не. Хор ски кон церт ни на ступ том при-
ли ком је, уз су де ло ва ње ка мер ног ор ке стра Сед мог пе ша диј ског пу ка, пред-
во дио Сер ги је Му ра тов, ру ски на став ник му зи ке у Бо го сло ви ји.29 Сли ку 
та да шњих дру штве них и цр кве но-му зич ких при ли ка осве тља ва још јед на 
по зив ни ца/про грам Све то сав ске про сла ве. На Ко лар че вом уни вер зи те ту, с 
бла го сло вом Ње го ве све то сти па три јар ха срп ског г. Вар на ве, по во дом пра-
зни ка Св. Са ве и Не де ље пра во сла вља одр жан је ду хов ни кон церт. На кон 
увод ног го во ра епи ско па охрид ско-би тољ ског Ни ко ла ја (Ве ли ми ро ви ћа), 
на сту пи ли су хор Бо го сло ви је, ко јим је ди ри го вао Сер ги је Му ра тов, и хор 
Ваз не сен ске цр кве под упра вом Алек си ја В. Грињ ко ва.30 На ре пер то а ру су 
би ла де ла Мо крањ ца, Ма рин ко ви ћа, Ка стаљ ског и Чај ков ског. Ра зно вр сни 
Ле ри ни за пи си и под сет ни ци по ка зу ју и да је по се ћи вао кон цер те сим фо-
ниј ске и хор ске му зи ке у дво ра ни Ко лар че вог уни вер зи те та.

*
И као пе да гог Ле ра је вр шио ми си ју не го ва ња и очу ва ња срп ског цр кве-

ног по ја ња. У пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та био је по јац у мно гим цр ква ма 
у Бе о гра ду, укљу чу ју ћи и Са бор ну цр кву.31 Ви ше стру ко је, ме ђу тим, зна ча јан 
ње гов по јач ки ан га жман у Зе му ну. Као по јац зе мун ске Бо го ро ди чи не цр кве 
(од 1933), био је ду жан да са ве сно оба вља по јач ку ду жност, да ре дов но дово ди 
школ ску де цу у цр кву, под у ча ва их чи та њу Апо сто ла и Ан ти фо на, одр жа ва 
ред на ли ти ја ма (на ро чи то са де цом ко ја се обла че и но се ри пи де).32

Ма ње је по зна то да је Ле ра у Зе му ну, уз са гла сност Ар хи је реј ског сино-
да Срп ске пра во слав не цр кве и над зор Ми ни стар ства про све те, ор га ни зо вао 
и При ват ну по јач ку шко лу.33 У осни вач ком (на жа лост, не да ти ра ном) ак ту, 
као основ ни за да так ове шко ле на ве ден је циљ „да вас пи та ва бу ду ће пој це 

29 О ак тив но сти ма пред став ни ка ру ске „бе ле” еми гра ци је, по себ но ру ских на став ни ка цр кве ног 
по ја ња и хо ро во ђа у срп ским бо го сло ви ја ма, ви д.: Ан дреј Та ра сјев, „Ру ски цр кве ни хо ро ви и 
хо ро во ђе Бе о гра ду (1920–1970)”, Збор ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку 55 (2016): 
107–128; Алек сеј Ар се њев, „Ру ска еми гра ци ја и цр кве но по ја ње у Ср би ји: 1920–1970”, Збор ник 
Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку 55 (2016): 129–174. 

30 Овом при ли ком по себ но ис ти че мо да је Алек сеј Ва си ље вић Грињ ков (1893–1966) од 1925. 
био на ста њен у Зе му ну, по ред ви ше од хи ља ду ру ских еми гра на та. То ком 1923–1929. био је анга-
жо ван као на став ник те о ри је му зи ке у При ват ној му зич кој шко ли Ни не Хро стиц ке у Зе му ну, 
хо ро во ђа у зе мун ском ру ском хра му у град ском пар ку, по том од 1929. хо ро во ђа у Ваз не сен ском 
хра му у Бе о гра ду. А. Ар се њев, нав. де ло, 153. 

31 Д. Сте фа но вић, нав. де ло, 163.
32 За кљу чак Управ ног од бо ра Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Зе му ну, 27. мај 1933.
33 О при ват ним му зич ким шко ла ма у Ср би ји из ме ђу два ра та вид.: Д. Мла де но вић, нав. де ло.
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за срп ске пра во слав не цр кве, де ло во ђе (пе ро во ђе), ујед но и ра чу но во ђе за 
срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не, а ка сни је и хо ро во ђе”.34 На ста ва је 
би ла пред ви ђе на као ин ди ви ду ал на, кроз два те ча ја: ни жи, јед но го ди шњи 
и ви ши, тро го ди шњи,35 у пе ри о ду од три на ест ме се ци (од сеп тем бра у го ди ни 
упи са, до ок то бра на ред не го ди не), са лет њом дво ме сеч ном па у зом, као и рас-
пу сти ма то ком цр кве них и др жав них пра зни ка. Основ ни услов за упис би ла 
је еле мен тар на му зич ка об да ре ност, од но сно ин те ре со ва ње за „по јач ко-де-
ло вођ ску” или ду жност хо ро во ђе. Пра вил ни ком је би ло пред ви ђе но и при-
ре ђи ва ње јав них на сту па, при ред би и кон це ра та по ла зни ка ове шко ле. 

У јед ном од до ку ме на та са чу ва них у за о став шти ни (на ма лом па пи ру, 
гра фит ном олов ком за бе ле же но), Ле ри не бе ле шке ука зу ју на то да су по је дан 
или два пој ца на из ме нич но по ја ли на слу жба ма у Бо го ро ди чи ној и Ни ко ла-
јев ској цр кви у Зе му ну – „по ду жно сти”, „по те сту” или „по ска ли”. Чи ни се 
да ови по да ци сто је у ве зи са ра дом При ват не по јач ке шко ле, ука зу ју ћи на 
раз ли чи те кри те ри ју ме ода би ра уче ни ка ко ји су, пре ма оба ве зи или за слу-
га ма, од но сно до стиг ну том по јач ком уме ћу, уче ство ва ли у бо го слу же њи ма 
по до го во ру са учи те љем Ле ром. Пре ма за пи си ма у по ме ну том до ку мен ту, 
ове ак тив но сти од ви ја ле су се сва ког ме се ца. Отво ре но је пи та ње ме то ди ке 
Ле ри не на ста ве по ја ња.36

Ле ра је у Зе му ну био и члан Срп ске за на тлиј ске пе вач ке и про свет не 
за дру ге. За са да оста је не по зна то да ли је имао од ре ђе ни ан га жман и у хор-
ским ак тив но сти ма зе мун ских пе вач ких дру шта ва.

Звуч ни сним ци у про це си ма уче ња срп ског по ја ња

Ви зи ју о зна ча ју си сте ма тич ног уче ња по ја ња Ле ра је ве ро ват но нај е фект-
ни је ис пу нио кроз рад на Ра сад ни ку срп ског пра во слав ног цр кве ног по ја ња, 
пр вом звуч ном из да њу са сним ци ма срп ских цр кве них на пе ва, об ја вље ном 
1933. го ди не у За гре бу, у из да њу Еди сон Бел Пен ка ла. У са рад њи са углед ним 
зе мун ским тр гов цем Че дом Ди ми три је ви ћем и пој ци ма Ду ша ном Лам бри ном 
и Ђор ђем Па ра бућ ким, Ле ра је сни мио оби ман кор пус од 160 нај зна чај ни јих 
утвр ђе них пе са ма Оп штег, Пра знич ног по ја ња, Осмо гла сни ка и Опе ла.37 Основ-
ни циљ пред у зе тих ак тив но сти био је да за ин те ре со ва ни ма бу де олак ша но 
уче ње срп ског цр кве ног по ја ња. У тре нут ку ка да оно ви ше ни је би ло за сту-
пље но као оба ве зни пред мет у учи тељ ским и оп штим гра ђан ским шко ла ма 
и ка да је дра стич но сма њен број до брих по ја ца и учи те ља, но во из да ње 
чи ни ло се по себ но дра го це ним за ин ди ви ду ал не про це се уче ња.38

34 Вид.: Ла зар Ле ра, Пра ви ла При ват не по јач ке шко ле у Зе му ну, Основ не од ред бе.
35 Упе ча тљи во је да је и ова, као и Ни дер ма је ро ва При ват на ор гу љар ска шко ла, са др жа ла 

ви ши, тро го ди шњи, и ни жи, јед но го ди шњи те чај.
36 Пре ма но ви јим ис тра жи ва њи ма, у пе ри о ду из ме ђу два ра та сту ден ти Бо го слов ског фа-

кул те та у Бе о гра ду, уз про фе со ра Во ју Или ћа, об у ча ва ни су и осно ва ма сол фе ђа. У про це си ма 
уче ња по ја ња, то но ве на пе ва нај пре су из го ва ра ли абе це дом. Вид.: Пре драг Ђо ко вић, „Па три јарх 
Па вле и цр кве но по ја ње”, Гла сник, Слу жбе ни лист Срп ске пра во слав не цр кве 1 (2016): 42–47. 

37 У за о став шти ни су са чу ва не штам па не ли сте, сво је вр сни ка та лог пе са ма Ра сад ни ка. 
38 Уп. Да ни ца Пе тро вић, „Срп ско цр кве но по ја ње као пред мет му зи ко ло шких ис тра жи ва-

ња”, Збор ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку 15 (1995): 31–46; „Тра ди ци о нал но 
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Пре пи ска све до чи о са рад њи на сни ма њу и мно гим ко ра ци ма ко је су 
из да вач Че да Ди ми три је вић и Ле ра као са рад ник пред у зи ма ли у ци љу што 
успе шни је ди стри бу ци је но вог из да ња. Ука зу ју ћи на ак ту ел не про бле ме на 
по љу не го ва ња цр кве не му зи ке – сма ње ње бро ја до брих по ја ца и учи те ља, 
као и чи ње ни цу да је ме ђу мла дим ге не ра ци ја ма не до вољ но му зич ки пи сме-
них, Ди ми три је вић је ис ти цао кључ ну уло гу сом бор ских уче ни ка, Би ка ро вих 
на след ни ка, ко ји су у овом пе ри о ду би ли ак тив ни као учи те љи и „ра сад ни ци” 
срп ског по ја ња. Из да вач пр вих звуч них сни ма ка срп ског по ја ња пред ви ђао 
је да би уче ње уз гра мо фон ске пло че омо гу ћи ло да се по ја ње об но ви и у „нај-
за би ти јим ме сти ма без му зи кал но га и нот но га зна ња”, чак и да се у це лој 
др жа ви не гу је „јед но о бра зно пје ни је”. Очи глед но је би ло за ми шље но да се 
уче ње по ја ња од ви ја „по слу ху”, без ослон ца на нот не за пи се. Ди ми три је вић 
је ис ти цао зна чај из да ња за цр кве не оп шти не, шко ле, ма на сти ре и бо го сло-
ви је, а на ро чи то и за про па ги ра ње и очу ва ње срп ског по ја ња ме ђу вер ни ма у 
ино стран ству.39 Мол бе за бла го слов упу ћи ва не су Си но ду Срп ске пра во слав-
не цр кве, па три јар ху срп ском Вар на ви, као и по је ди ним епи ско пи ма (нпр. 
Си ме о ну (Стан ко ви ћу), епи ско пу за хум ско-хер це го вач ком), ми тро по ли ту 
До си те ју итд.40 Ка да су пло че би ле при ка за не чла но ви ма Си но да и Ар хи је-
реј ског са бо ра у Срем ским Кар лов ци ма, ау то ри су до би ли зна чај ну по др шку 
и по хва лу ар хи је ре ја, ко ји су ода ли при зна ње да је „Ра сад ник не са мо стао 
на пут де ка ден ци ји цр кве ног по ја ња, већ да би га успе шно мо гао ра ши ри ти 
и по нај за би ти јим кра је ви ма, на ро чи то за вре ме ду гих зим ских ве че ри”.41 
Ми тро по лит До си теј и епи скоп гор њо кар ло вач ки Мак си ми ли јан у Са бо ру 
су се осо би то за ла га ли за Ра сад ник.42

Из пи са ма са зна је мо да је Ра сад ник то ком че твр те и пе те де це ни је ХХ 
ве ка до спео до фру шко гор ских ма на сти ра, али и до Шу ма ди је, Кра ље ва, ма-
на сти ра Жи че,43 Ви со ких Де ча на, па и до Аме ри ке.44 Ди ми три је вић је до го во-
ре о ди стри бу ци ји из да ња во дио и у Спли ту, Пла шком, Са ра је ву, на Це ти њу. 
Зна чај сни мље ног ма те ри ја ла вр ло бр зо су уо чи ли учи те љи ан га жо ва ни око 

срп ско на род но цр кве но по ја ње у 20. ве ку – пут не го ва ња, за ми ра ња, стра да ња и об на вља ња”, 
Цр ква 2000. Ка лен дар Срп ске пра во слав не па три јар ши је, Бе о град 1999, 104–111.

39 На ро чи то је за ни мљи во да Че да Ди ми три је вић на го ве шта ва да ће, на кон из да ња Ра сад ни ка, 
из не ти у јав ност и пред лог про јек та за хор ско, „но тал но пје ни је у че ти ри гла са” – „да га мо гу и најпри-
ми тив ни ји љу ди на у чи ти, те да у сва ком ме сту па и у нај за би ти јем се лу до би је мо ко рал но пје ни је 
оних ком по зи ци ја ко је Св. Си нод одо бри. Та ко ће сва ко се ло има ти сво је цр кве но пе вач ко дру штво. 
Сва та дру штва не го ва ће јед но о бра зно цр кве но пје ни је [подв. Ч. Д.] и из сви ју њи хо вих чла но ва мо ћи 
ће се на јед ном за јед нич ком сле ту обра зо ва ти је дан им по зан тан хор од 5-600 пе ва ча, ко ји би слу жио, 
а и слу жи ће на част и по нос и ра дост це лом на шем на ро ду и Ви со ком Кли ру”. Пи смо Че де Ди ми-
три је ви ћа Све том Ар хи је реј ском Си но ду СПЦ, Срем ски Кар лов ци, у Зе му ну, на дан Св. Са ве 1933.

40 Пи смо Че де Ди ми три је ви ћа па три јар ху Вар на ви, Зе мун, ја ну ар 1934; Пи смо Че де Ди ми-
три је ви ћа епи ско пу за хум ско-хер це го вач ком, Зе мун, Св. Са ва 1933.

41 Пи смо Л. Ле ре Про фе со ру из Сом бо ра, Зе мун 2. јул 1934.
42 Пи смо Ми ло ша Ди ми три је ви ћа Л. Ле ри, 15. ав густ 1934, Зе мун.
43 Че да Ди ми три је вић из но си за ни мљи во све до чан ство: Ра сад ник је, при ли ком екс кур зиј-

ске по се те Жи чи, по себ но по ка зан гру пи пан че вач ких гим на зи ја ла ца, ме ђу ко ји ма је би ла и пет-
на е сто го ди шња уну ка Че де Ди ми три је ви ћа. Пи смо Че де Ди ми три је ви ћа Пе тру Жор жу, Бо ро во, 
„Ба та”, 17. јун 1940.

44 Уп. Пи смо Пе тра Жор жа Че ди Ди ми три је ви ћу, Бо ро во 19. јун 1940; Пи смо Ми ло ша Дими-
три је ви ћа Л. Ле ри, 15. ав густ 1934, Зе мун; Пи смо ар хи ман дри та Пе тро ни ја (Тр бо је ви ћа), ма на стир 
Ши ша то вац, Че ди Ди ми три је ви ћу, 23. фе бру ар 1933.
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ра да по јач ких шко ла. Ар хи ман дрит ма на сти ра Ши ша тов ца, Пе тро ни је (Трбо-
је вић), из ра зио је оду ше вље ње иде јом о ко ри шће њу гра мо фо на за уче ње по-
ја ња. Ње го во је би ло и уве ре ње да би уз гра мо фон ве ро у чи те љи мо гли лак ше 
по ја њу под у ча ва ти школ ску омла ди ну, а цр кве ни пој ци, ка но нар си, и све 
ла и ке („се љач ке мом ке и де вој ке и све од ра сле”).45 

Вр сни по зна ва лац цр кве ног по ја ња Ми тро фан (Абра мов), не ка да њи епи-
скоп сум ски Ру ске пра во слав не цр кве, ко ји је 1921. до бе гао у Ср би ју, очи глед-
но је ја сно уви део упо треб ну вред ност но вих сни ма ка. При мљен у клир (не и 
у ар хи је реј ски са бор) Срп ске пра во слав не цр кве 1922, он је и лич но дао ве лик 
до при нос у обла сти срп ске цр кве не му зи ке. У тре ћој де це ни ји ХХ ве ка, нај-
пре је осно вао шко лу по ја ња у ма на сти ру Ра ко ви ци, а ка сни је је, као игу ман 
ма на сти ра Ви со ки Де ча ни и управ ник та мо шње мо на шке шко ле, по себ но 
бри нуо о цр кве но-му зич ком обра зо ва њу мо на штва.46 За ла га њем сво га старе-
ши не, де чан ска бра ти ја је че тр де се тих го ди на при ба ви ла Ра сад ник, као и по-
себ но ода бран, ква ли те тан гра мо фон – с ци љем лак шег уче ња и про у ча ва ња 
сни мље них на пе ва. У јед ном пи сму вла ди ци, Ле ра ис ти че да је основ ни циљ 
Ра сад ни ка да „да на шње ге не ра ци је, ко је су још у ве ли кој ме ри и но тал не, 
на у чи пра вил ном и јед но о бра зном по ја њу”, уо ча ва ју ћи ујед но мо гућ ност да 
из да ње по слу жи и ста ри јим ге не ра ци ја ма као „под сет ник”.47 За ни мљи во је 
и да 1940. го ди не Ле ра у Де ча не ша ље и две по ме ну те пе сме Св. Са ви ко је је, 
пре ма ње го вом ме ло граф ском за пи су, за хор при ре дио Пе тар Кр стић, ка ко 
би их игу ман, Рус Ми тро фан (Абра мов), увр стио у кор пус хор ских цр кве них 
ком по зи ци ја ко је ће про у ча ва ти с уче ни ци ма мо на шке шко ле. 

У Ле ри ној пре пи сци, као и у пре пи сци ком по зи то ра Пе тра Кр сти ћа, 
прот ка ни су и дра го це ни по да ци о ин те ре со ва њу за цр кве но по ја ње ме ђу 
Ср би ма у ди ја спо ри и о ди стри бу ци ји Ра сад ни ка у Аме ри ци у че твр тој деце-
ни ји ХХ ве ка. Од лом ци ко ре спон ден ци је ко ју су са се кре та ром Срп ског 
пе вач ког са ве за у Де тро и ту во ди ли ком по зи тор Пе тар Кр стић и Че да Ди ми-
три је вић по ка зу ју да је но во звуч но из да ње би ло пре по зна то као из у зет но зна-
чај но, с об зи ром на то да је очу ва ње срп ског је зи ка, му зи ке и тра ди ци је би ло 
основ ни циљ Са ве за. Ди ми три је вић је оба ве стио Пе вач ки са вез о Ра сад ни ку 
с на гла ском на зна ча ју не го ва ња јед но гла сне по јач ке тра ди ци је, али и чи ње-
ни це да је упра во из те прак се про и за шло и срп ско хор ско цр кве но по ја ње.48 

Од је ци Ле ри ног ра да кроз ми си је уче ни ка и са рад ни ка

Мо гло би се ре ћи да је из да њем Ра сад ни ка по сред но про ши ре на и пе да-
го шка Ле ри на уло га на по љу цр кве не му зи ке. Бо га та пре пи ска, као дра го це на 

45 Пи смо ар хи ман дри та Пе тро ни ја (Тр бо је ви ћа), ма на стир Ши ша то вац, Че ди Ди ми три је-
ви ћу, 23. фе бру ар 1933.

46 А. Ар се њев, нав. де ло, 132.
47 Пи смо Ла за ра Ле ре не ка да њем епи ско пу сум ском Ру ске пра во слав не цр кве Ми тро фа ну 

(Абра мо ву), Зе мун, 14. де цем бар 1940. 
48 Пи смо Че де Ди ми три је ви ћа В. М. Лу го њи, се кре та ру Срп ског пе вач ког са ве за, Де тро ит 

(Ми чи ген, САД); Пи смо Срп ског пе вач ког са ве за Пе тру Кр сти ћу, Де тро ит (Ми чи ген, САД), 16. 
ав густ 1933, За о став шти на П. Кр сти ћа, Ар хив МИ СА НУ.
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гра ђа за на шу цр кве но му зич ку, али и кул тур ну и ду хов ну исто ри ју,49 за себ но 
све до чи о од је ци ма Ле ри не ак тив но сти ме ђу кру го ви ма уче ни ка, при ја те ља 
и са рад ни ка. И кроз епи сто лар ну за о став шти ну отва ра ју се пер спек ти ве за 
да ља са гле да ва ња ње го ве уло ге у исто риј ском раз во ју срп ске цр кве не му-
зи ке, као и за осве тље ње при ли ка у по јач кој прак си у по сле рат ном пе ри о ду.

У нај о бим ни јем сег мен ту Ле ри не епи сто лар не за о став шти не, са чу ва на 
је ко ре спон ден ци ја са Бу ди ми ром Сте фа но ви ћем, са рад ни ком Исто риј ског 
ар хи ва Вој во ди не у Срем ским Кар лов ци ма ко ји је био на ро чи то по све ћен 
про у ча ва њу срп ског по ја ња. По чев од пр вог „су сре та” са Ле ром, ка да је у 
Бо го сло ви ји у Срем ским Кар лов ци ма чуо сним ке от по ја не Сти хи ре срп ским 
све ти те љи ма, Сте фа но вић је кроз мно штво пи са ма и кон та ка та из ра жа вао 
ди вље ње и за хвал ност, пру жа ју ћи по др шку за на ста вак Ле ри ног ра да на 
за пи си ва њу ме ло ди ја срп ског по ја ња.50 Ве о ма по све ћен овом по љу у прак-
тич ном и те о риј ском сми слу, био је до бро упу ћен у Ле ри не по ду хва те и 
струч но ко мен та ри сао по је ди нач не ко ра ке у ме ло граф ском ра ду свог ве ли-
ког узо ра. По сред но је, ком пе тент но и сме ло, ко мен та ри сао и прак су по ја ња 
учи те ља Би ка ра. Са ве ли ким ен ту зи ја змом је ко мен та ри сао Ле рин рад на 
„кро је њу” Хе ру вим ских пе са ма ир мо ским на пе вом, сма тра ју ћи да тај по сту-
пак за слу жу је осо би ту па жњу као спе ци фи чан вид об но ве по јач ког ре пер-
то а ра.51 Као сли ка та да шње прак се, дра го це не су и Сте фа но ви ће ве про це не 
о не по вољ ни јим из гле ди ма за уво ђе ње Ле ри них ве ли ких сје дал них у бо го-
слу жбе ну упо тре бу, с об зи ром на те жње све штен ства за скра ћи ва њем и 
убр за ва њем слу жби. По себ но је био по све ћен про бле му је зи ка, ак цен ту а ци је, 
ис ка зи ва ња сми сла цр кве ног тек ста кроз по ја ње. 

Са Ле ром је де лио ути ске о ру ко пи си ма раз ли чи тих ме ло гра фа срп ског 
по ја ња. По себ но су за ни мљи ва Сте фа но ви ће ва ви ђе ња о за пи си ма Бран ка 
Цве ји ћа, ко је је вред но вао као ори ги нал ну сли ку тра ди ци о нал ног на род ног 
кар ло вач ког по ја ња.52 Сма трао их је ау тен тич ним, али је та ко ђе за сту пао 
став о по тре би за кри тич ким освр ти ма на ста ре за пи се и од ре ђе ним из ме-
на ма у са вре ме ној прак си. Из пре пи ске се ви ди и да је Ле ра при чао Бу ди ми-
ру Сте фа но ви ћу о сво јим раз го во ри ма са Цве ји ћем на те ме из за јед нич ке 
обла сти ра да. Ми ну ци о зне Сте фа но ви ће ве ана ли зе мно го број них цр кве них 
пе са ма, уз мно штво нот них при ме ра у тек сту ал ним одељ ци ма пи са ма, мо гле 
би по ста ти пред мет за себ ног ис тра жи ва ња, као при ло зи за де таљ ну му зич-
ко-фи ло ло шку сту ди ју о цр кве ним на пе ви ма, са вре ме ном је зи ку и ак цен ту-
а ци ји.

49 Це ло ви ти при каз Ле ри не ко ре спон ден ци је пре ва зи шао би окви ре овог тек ста, те ова обим-
на гра ђа оста је мо гу ћи пред мет за себ не сту ди је. Ме ђу Ле ри ним нај зна чај ни јим ко ре спон ден ти ма 
би ли су Че да Ди ми три је вић, Ми лош Ди ми три је вић, Па ја Ра до са вље вић (Њу јорк, САД), В. Лу го ња 
(Де тро ит, САД), не ка да њи епи скоп сум ски Ру ске пра во слав не цр кве Ми тро фан (Абра мов), Буди-
мир Сте фа но вић, Ди ми три је Сте фа но вић. 

50 Ме ђу сту ди ја ма ко је је Сте фа но вић, по себ но у цр кве ним гла си ли ма, об ја вио то ком ше-
зде се тих го ди на ХХ ве ка, сто ји и зна ча јан текст о исто риј ским вер зи ја ма тек ста Сти хи ре срп ским 
све ти те љи ма. Бу ди мир Сте фа но вић, „Сти хи ра Ср би ма све ти те љи ма – скра ће на вер зи ја са до пун-
ским тек стом и ко мен та ром”, Бо го сло вље (1965): 185–193. Уп. Д. Сте фа но вић, нав. де ло, 164.

51 Пи смо Бу ди ми ра Сте фа но ви ћа Ла за ру Ле ри, Но ви Сад 25. де цем бар 1948.
52 Пи смо Бу ди ми ра Сте фа но ви ћа Ла за ру Ле ри, Но ви Сад 18. ок то бар 1949.
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Пе де се тих го ди на, као учи тељ у пен зи ји, Ле ра је на по зив Пе тра Ко њо-
ви ћа, осни ва ча и пр вог ди рек то ра Му зи ко ло шког ин сти ту та Срп ске ака де-
ми је на у ка, ан га жо ван као хо но рар ни слу жбе ник Ин сти ту та. Дра го це ног 
уче ни ка про на шао је у та да мла дом ин сти тут ском са рад ни ку Ди ми три ју 
Сте фа но ви ћу (1929–2020), ко ји се спре мао за од ла зак на пост ди плом ске сту-
ди је у Ен гле ску. Са чу ва ни фраг мен ти ко ре спон ден ци је у Ле ри ној за о став шти-
ни осве тља ва ју по је ди не ви до ве са рад ње то ком Сте фа но ви ће вог бо рав ка у 
Окс фор ду, на го ве шта ва ју ћи да је то тек де ли мич на сли ка њи хо вог са др жај-
ног од но са. У пи сми ма из ко ле џа Лин колн, Ди ми три је Сте фа но вић да је зна-
чај не освр те на уче ње по ја ња са Ле ром, опи су ју ћи и сво ја но ва по јач ка иску-
ства. По ја ње ру ског Осмо гла сни ка Сте фа но ви ћа ин спи ри ше да упо ре ђу је ме-
ло диј ске са го вор ним ак цен ти ма цр кве но сло вен ског, као и на ди ску си ју о 
ка рак те ри стич ном „по ср бља ва њу” ру ско сло вен ских ак це на та у срп ској по-
јач кој прак си.53 Сте фа но вић је Ле ри пи сао и о свом му зи ко ло шком ра ду на 
док тор ској те зи – о по се та ма би бли о те ка ма, от кри ва њи ма по је ди нач них 
не ум ских ру ко пи са и ра ду на тран скрип ци ја ма ко је ће су штин ски ути ца ти 
на сли ку исто ри ја та срп ског по ја ња. У од ре ђе ним ета па ма ра да, учи тељ Ле ра 
му је и по ма гао, пре сни ма вао и слао по тре бан ма те ри јал из Ин сти ту та, снаб-
де вао га но вим нот ним и дру гим из да њи ма. Из пи са ма са зна је мо и да је Сте-
фа но вић пла ни рао об ја вљи ва ње ан то ло ги је нот них за пи са срп ског по ја ња, а 
Ле ру по звао да на пра ви из бор нај ре пре зен та тив ни јих ме ло ди ја („од Кор не ли-
ја и Ба рач ког до Ле ре”) за бу ду ћу збир ку, ко ја би би ла штам па на у ино стран-
ству. Ови по да ци до дат но осве тља ва ју Ле ри ну ак тив ност на за пи си ва њу, 
пре пи си ва њу и по ре ђе њу ра зних ва ри јан ти срп ског по ја ња то ком ан га жма на 
у Му зи ко ло шком ин сти ту ту.

Не сум њи во је да су Ле ри не по у ке ути ца ле на Сте фа но ви ћев прак тич ни 
по јач ки, ди ри гент ски и му зи ко ло шки при ступ тра ди ци о нал ном срп ском 
по ја њу. Сте фа но вић је у пи сми ма го во рио и да све ви ше раз ми шља о ве ли ком 
на пе ву, о по тре би за по ре ђе њи ма срп ског са грч ким, ви зан тиј ским по ја њем, 
али и ру ском по јач ком прак сом.

Пре све га, ова пре пи ска осве тља ва од нос пун по што ва ња и ра до сти 
ме ђу соб не са рад ње. Сте фа но вић је Ле ри за хва љи вао на дра го це ној по мо ћи 
у ра ду и на ро чи то на раз ви ја њу љу ба ви пре ма на шем по ја њу.54 

Пра зник Св. Ата на си ја, Ле ри ну кр сну сла ву, про фе сор Ди ми три је је 
ре дов но обе ле жа вао и у сво јим зре лим го ди на ма, пре но се ћи и нај мла ђим 
са рад ни ци ма Му зи ко ло шког ин сти ту та дра го це на се ћа ња на Чи ка Ле ру. 
Пре вас ход но, пре но сио нам је осе ћа ње за хвал но сти и бла го дар но сти ко је би 
тре ба ло да га ји мо пре ма учи те љи ма, на шим ста ри ји ма ко ји су нам от кри ли 
и у ама нет оста ви ли спо ме ни ке цр кве не умет но сти, кул ту ре и ду хов но сти, да 
у њи ма пре по зна је мо сво је ко ре не и ду хов но бо гат ство. Не ка и овај текст, уо чи 
го ди шњи це упо ко је ња ака де ми ка Сте фа но ви ћа, бу де знак за хвал но сти на шем 
ува же ном, дра гом и во ље ном про фе со ру и ње го вом учи те љу Ла за ру Ле ри.

53 Пи смо Ди ми три ја Сте фа но ви ћа Ла за ру Ле ри, Окс форд, 27. април 1960.
54 Уз је дан од за пи са Ве ли ча ни ја Св. Са ви Ле ра је за бе ле жио по све ту свом уче ни ку и са-

рад ни ку Ди ми три ју Сте фа но ви ћу. 
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При ло зи:

Бр. 1. Спи сак Ле ри них ме ло граф ских за пи са и нот них из да ња дру гих 
ау то ра, са чи њен на ини ци ја ти ву Пе тра Ко њо ви ћа (1950)
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Бр. 2. Са др жај це ло куп не збир ке Ле ри них за пи са (на осно ву ау то ро вих 
на по ме на)

- Оп ште по ја ње (Псал ми) – на По лу ноћ ни ци, Ју тре ње по Је ван ђе љу, на 
Ли тур ги ји, Јек те ни ја за опе ло (са сви ма про пи са ним пе сма ма), Ли тур-
ги ја Ва си ли је ва, Ар хи је реј ска, Пра знич на. Ова ко је об ра ђе но гра ди во 
и за све оста ле за по вед не пра зни ке са др жа но у Ми не ју, Три о ду и Пен-
ти ко ста ру [прим. Л. Ле ра]

- Све утвр ђе не пра знич не ка та ва си је (11 на бро ју)
- 175 Ста ти је Ве ли ке су бо те и Опе ло
- 14 ан ти фо на Ве ли ког че тврт ка
- Сви ир мо си ве ли ког и ма лог на пе ва
- Ок то их са сви ма про пи са ним пе сма ма, око 700 пе са ма
- Хе ру вим ске пе сме, као и Да мол чит у ори ги на лу, и у скра ће ном сло гу
- Свих 30 иза бра них пса ла ма за по ли је ле је
- Ве ли ча ња ве ли ког и ма лог на пе ва
- 11 је ван ђељ ских сти хи ра
- 46 оп штих тро па ра и кон да ка
- Све ти тељ ске и пра знич не при ча сне пе сме
- по ред утвр ђе них 17 ве ли ких сје дал них, утвр дио и ста вио у но те још 29, 

та ко да сва ки за по вед ни пра зник има по јед ну или две та кве пе сме 
- збир ка од 1200 пе са ма ма лог по ја ња; у све му има око 2000 цр кве них 

пе са ма
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Бр. 3. За пи си пе са ма Оп штег и При год ног по ја ња у За о став шти ни у МИ 
СА НУ 
Слу жба На зив пе сме55 Ме сто и вре ме бе ле же ња/ на по ме не 
Ве чер ње Ве ли ко Свје те ти хиј Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 
Ли тур ги ја 
Св. Јо ва на 
Зла то у стог 

Сла ва, и ни ње. Бла го сло ви ду ше мо ја Два за пи са, у све ска ма из Сом бо ра 
1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 

Мо ли тва ми Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан
Спа си ни 
При ди те Два за пи са, у све ска ма из Сом бо ра 

1903/4, Л. Ле ра и П. Зу ба н
А ли лу ја „но во сад ско”
Али лу ја „кар ло вач ко”

Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан

Го спо ди по ми луј / Те бје Го спо ди 
„кар ло вач ко”, „сом бор ско”
Го спо ди по ми луј (мол ба но) Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 

пот пис: К. Ђ. Ма рин ко вић, учи тељ 
Хе ру вим ска пе сма гл. 1 Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 
Хе ру ви ка гл. 1 1.V 1925.
Хе ру ви ка гл. 1 1936.
Хе ру ви ка гл. 2 (Стан ко ви ће ва) Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан
Хе ру ви ка гл. 4 („Ру ска”)
Хе ру ви ка гл. 8
Хе ру ви ка кар ло вач ка 
Хе ру вим ске пе сме по ир мо ским на пе ви ма 
Хе ру вим ска пе сма, гл. 2 15. VI 1937.
Хе ру вим ска пе сма, гл. 2 24. VI 1937.
Иже хе ру ви ми, гл. 3, по сје дал ном 25. VI 1937.
Иже хе ру ви ми, гл. 4
Иже хе ру ви ми, ве ли ко, гл. 4 5. IX 1952.
Иже хе ру ви ми, гл. 5
Иже хе ру ви ми, гл. 6 19. VII 1937. Врњ ци 
И же хе ру ви ми, гл. 7, по Не тље ни ја 10. IX 1937.
Иже хе ру ви ми, гл. 8 15. IX 1937.
Иже хе ру ви ми, гл. 1 25. IX 1938.
Иже хе ру ви ми, гл. 3 На Сре те ни је 1939.
До стој но јест, гл. 1 Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 
До стој но јест, гл. 4 (по лу ве ли ко)
До стој но јест, гл. 4 (ве ли ко) Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан

„Поп Ди ми три је во”
До стој но јест, гл. 5 Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 
До стој но јест, гл. 6 (по лу ве ли ко)
До стој но јест, гл. 6 (ве ли ко)
До стој но јест, гл. 8 (Му шиц ко во)
До стој но јест, гл. 8
Ве ли ки при пев за До стој но гл. 3

55 На зи ви пе са ма на ве де ни су пре ма на сло ви ма у Ле ри ном ру ко пи су.
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Ве ли ко До стој но гл. 2, по ир мо су гл. 2 1923.
Ве ли ко До стој но гл. 3, по ир мо су гл. 3 1923.
Ве ли ко Амин (пред Је дин свјат) Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан
Хва ли те, гл. 1
Хва ли те 
Хва ли те гл. 3 (Днес хва ли те) Два за пи са, у све ска ма из Сом бо ра 

1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан Хва ли те, гл. 8
Хва ли те гл. 8 (ве ли ко), по пе сми 
Глас Го спо ден

20. II 1927.

Кру ше вач ко Хва ли те Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 
Хва ли те на Тон де спо тин 
Све ти тељ ска при ча сна:
Твор јај ан ге ли
В па мјат вјеч ну ју
Ча шу спа се ни ја 

Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан;
Тек сто ви пот пи са ни под исту мело-
ди ју [прим. Н. М.]

Све ти тељ ска при ча сна:
Во всју зе мљу
Спа се ни је со дје лил
Ра дуј те сја пра вед ни ји
Бла же ни ја же из брал 

Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 

Про и звољ на при ча сна:
Го спо ди кто оби та јет 

Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 

Ска жи ми
Го спо ди усли ши 
Око серд ца 

Два за пи са, у све ска ма из Сом бо ра 
1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 

Не тље ни ја ис ку ше ни јем
Д нес на Си нај стјеј III гл. Сом бор, 1903/4,

Л. Ле ра и П. Зу бан
Д нес на Си нај стјеј 21. XII 1933.
Днес на Си нај стјеј На мар ги ни за пис: „Би кар и Мо рар 

се сла жу”
При ча сно од Ус кр са до Спа сов да на:
Вос крес Исус от гро ба 

Сом бор, 1903/4,
Л. Ле ра и П. Зу бан 

Тје ло Хри сто во (ма ло)
Тје ло Хри сто во (ве ли ко)

Сом бор, 1903/4,
Л. Ле ра и П. Зу бан

Ли тур ги ја 
Св. Ва си ли ја 
Ве ли ко г

Ве ли ко Свја т
Ве ли ко Свјат (скра ће но) Скра тио: Л. К. Ле ра 
Ве ли ко Свјат (кра ће) Л. К. Ле ра 1920.
Ве ли ко Свјат (нај кра ће)
Ве ли ко Свјат, скра ће но
По лу ве ли ко Свјат, за Ве ли ку Су бо ту 

18. I 1924.

Ве ли ко Свјат 22. VII 1924.
Ве ли ко Амин (I и II). Те бе по јем Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 
Те бе по јем 28. II 1920.
Ир мос О те бје ра ду јет сја Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 

До да так: ма ли за вр ше та к



42

Ли тур ги ја 
пре ђе о све ће-
них да ро ва 

Ни ње си ли Не ко ли ко за пи са, у све ска ма из 
Сом бо ра 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан
28. II 1920.

Вку си те Не ко ли ко за пи са, у све ска ма из 
Сом бо ра 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу ба н

Ар хи је реј ска 
ли тур ги ја 

Сла ва. И ни ње. Цар не бе сниј (ве ли
ко)

Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан
Ду жа и скра ће на вер зи ја 

Сла ва. И ни ње. Цар не бе сниј (ве ли
ко)

Са ста вио: Л. Ле ра
29. XI 1933.

Тон де спо тин (ма ло) Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 
Тон де спо тин (ве ли ко) Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан
Ис по ла ети 
Ар хи је реј ско Свја тиј Бо же 
Го спо ди спа си бла го че сти ви ја 
Ар х[и је реј ско] Го спо ди по ми луј и 
Мно га ја ље та 

Два за пи са, у све ска ма из Сом бо ра 
1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 

При ди те по кло ним сја (ве ли ко) Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу ба н
О пе ло Ве ли ко Свја тиј Бо же 

Со ду хи пра вед них скон чав ших сја Ру ко пис Ди ми три ја Сте фа но ви ћа 
(мо гу ће и ње гов за пис)

Јек те ни ја за упо ко је не Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 
Ру ко по ло же ње До сто ин/Ак си ос
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Бр. 4. За пи си пе са ма Пра знич ног по ја ња у За о став шти ни у МИ СА НУ
Пра зник На зив пе сме Вре ме и ме сто бе ле же ња / на по ме не 
МИ НЕЈ 
Ма ла Го спо ји на Ир мо с Два за пи са, у све ска ма из Сом бо ра 

1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 
Ве ли ча ни је Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 
Тро па р У опо ра ви ли шту на Вр шни ку код Со че, 

4. XI 1917. 
Не да ти ран, за се бан за пи с

Кон дак Не да ти ран, за се бан за пис 
Сје да лен гл. 4 8. IX 1925. 

Пре пис Ди ми три ја Сте фа но ви ћа 
Кр стов да н Ир мос Два за пи са, у све ска ма из Сом бо ра 

1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 
Ве ли ча ни је Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 
Кон да к У опо ра ви ли шту на Вр шни ку код Со че, 

14. ХI 1917.
Сје да лен гл. 1 14. IX

Пре пис Ди ми три ја Сте фа но ви ћа
Св. Па ра ске ва Ве ли ча ни је Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 27. X 

Сје да лен I
Сје да лен II

Препис Ди ми три ја Сте фа но ви ћа 

Тро пар 1917. У опо ра ви ли шту на „Вр шни ку” код 
Со че

Св. Ди ми три је Ве ли ча ни је Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 
Тро пар 29. X 1917. У опо ра ви ли шту на 

„Вр шни ку” код Со че
Св. ар хан гел  
Ми ха и ло 

Ве ли ча ни је Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 
Тро па р У опо ра ви ли шту на Вр шни ку код Со че, 

5. ХI 1917.
Ир мос Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан
Ве ли ча ни је Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 

Ва ве де ње Сти хи ра на Го спо ди во звах, 
По ро ждаствје тво јем
Сти хи ра на ли ти ји Днес 
бо говм је сти миј храм 

Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу ба н

Ир мо с Два за пи са, у све ска ма из Сом бо ра 
1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 

Тро па р У опо ра ви ли шту на Вр шни ку код Со че, 
4. ХI 1917.

Св. Алек сан дар 
Нев ски 

Ве ли ча јем тја (I лик) 27. VI 1937. 
Ве ли ча јем тја (II лик)

Св. апо стол  
Ан дри ја 

Ве ли ча ни је Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан

Св. Ни ко ла Сти хи ра на сти хо ве Че ло
вје че бо жиј 

Би кар
Два за пи са, у све ска ма из Сом бо ра 
1903/4, Л. Ле ра и П. Зу банСје да лен I

Сје да лен II
Ве ли ча ни је 
Тро па р У опо ра ви ли шту на Вр шни ку код Со че, 

30. Х 1917
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Ро жде ство  
Хри сто во 

Сла ва и ни ње на по ве чер ју, 
Вол сви пер сид сти ји 

Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан

Сти хи ре „на сти хов ње”
Сје да лен I
Сје да лен II
Сје да лен III (по по ли је леј ски)
Ве ли ча ни је
Ир мос
Ве ли ки про ки мен на II дан 
Бо жи ћа Кто Бог ве ли ј
Ир мос
Тро па р

У опо ра ви ли шту на Вр шни ку код Со че, 
3. ХI 1917.

Об ре за ње  
Го спод ње и  
Св. Ва си ли је 

Тро пар Св. Ва си ли ју, тро-
пар Об ре за њу 

Бо го ја вље ње Тро па р У опо ра ви ли шту на Вр шни ку код Со че, 
4. ХI 1917.

Сје да лен I
Сје да лен III (по по ли је леј ни)
Ве ли ча ни је 
Ир мос

Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 

Ве ли ко Глас Го спо ден Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 
Глас Го спо ден
Д нес вод
Ја ко че ло вјек
Ко гла су, гл. 8 На Бо го ја вље ње 1940.

Св. Јо ван Тро па р У опо ра ви ли шту на Вр шни ку код Со че, 
4. ХI 1917.

Ве ли ки про ки мен Бог на ш Пот пис: Ко ста Ђ. Ма рин ко вић, учи тељ
Св. Са ва Ве ли ча ни је Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 

За пис уз на слов јед ног за пи са:
„Дим. [Димитрије Сте фа но вић, прим. 
Н. М.] ово је за Вас лич но”

Тро пар Пу ти во во дја шча го У опо ра ви ли шту на Вр шни ку код Со че, 
4. ХI 1917
Бе о град 1962. 

При ча стен Ра дуј сја ар хи је
ре јев до бро то 

Део сти хи ре „на Хва ли те”

Сре те ње Ве ли ча ни је Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан
Ир мо с
Тро пар У опо ра ви ли шту на Вр шни ку код Со че, 

5. ХI 1917.
Св. Три је рар ха Ве ли ча ни је Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан
Св. Ге ор ги је Сје да лен Поп Ђу ра По по вић 

Тро па р У опо ра ви ли шту на Вр шни ку код Со че, 
12. ХI 1917.

Благовести Cједален I
Cједален II
Сје да лен III (по по ли је леј ни)
Ве ли ча ни је
Ир мо с

Два за пи са, у све ска ма из Сом бо ра 
1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 
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Св. Ћи ри ло и  
Ме то ди је 

Ве ли ча ни је Не да ти ран, за се бан за пис

Св. Кон стан тин 
и Је ле на 

Ве ли ча ни је Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан

Ро ђе ње  
Св. Јо ва на 

Ве ли ча ни је 
Сје да лен У Вр њач кој Ба њи 6. VII 1925.

Св. апо сто ли  
Пе тар и Па вле 

Сти хи ра на ли ти ји Пре му
дрост бо жи ја
Ве ли ча ни је

Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан

Св. Ко зма и  
Да мјан 

Тро пар Свја ти бе сре бре ни ци 16. XI 1920.

Св. Или ја Ве ли ча ни је Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 
Пре о бра же ње Ве ли ча ни је

Ир мос Два за пи са, у све ска ма из Сом бо ра 
1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 

Тро пар У опо ра ви ли шту на Вр шни ку код Со че, 
13. ХI 1917.

Ве ли ка  
Го спо ји на 

Сти хи ра Бо го на чал ним 
ма но ве ни јем, гл. 1-8

Два за пи са, у све ска ма из Сом бо ра 
1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 
По уче њу Ра ди во ја Би ка ра
У ла ге ру „Вр шни ку” код ме ста „Со ча” 
на Арх. Мих. 1917. Ла за К. Ле ра 

Ве ли ча ни је Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу ба н
Ир мос Два за пи са, у све ска ма из Сом бо ра 

1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 
Тро па р У опо ра ви ли шту на Вр шни ку код Со че, 

13. ХI 1917.
Сје да лен I Недатиран, за се бан за пи с

У се ко ва ње гла ве 
Св. Јо ва на 

Ве ли ча ни је Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 

ТРИ О Д
Ве ли ки пост Бог наш на не бе си

Кто Бог ве лиј
Не от вра ти ли ца тво је го
Дал је си до сто ја ни је
Вос кре сни Бо же 

Сом бор 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 

Су бо та 5. не де ље 
Ве ли ког по ста 
(Ака тист)

Ве ли ко Возб рaној Два за пи са, у све ска ма из Сом бо ра 
1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 

Ра дуј сја не вје сто Сом бор 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 
Ла за ре ва су бо та Тро па ри гл. 1 и гл. 4 У опо ра ви ли шту на Вр шни ку код Со че, 

10. ХI 1917.
Цве ти Сје да лен I

Сје да лен II
Ве ли ча ни је 

Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу ба н

Ир мо с Два за пи са, у све ска ма из Сом бо ра 
1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан Ве ли ки че твр та к Ир мос

Сла ва дол го тер пје ни ју Сом бор 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 
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Ве ли ки пе так Сти хи ре „на сти хов ње” 
Јег да от дре ва 

Два за пи са, у све ска ма из Сом бо ра 
1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 

Го спод во ца ри сја
Ибо утвер ди
До му тво је му 

Сом бор 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 

Те бе од је ју шча го сја Два за пи са, у све ска ма из Сом бо ра 
1903/4, Л. Ле ра и П. Зу банВе ли ка субо та Cједален I

Cједален II
Да мол чит
Ве ли ки про ки мен Вос кре сни 
Бо же
Ир мос Не ри дај ме не ма ти 

ПЕН ТИ КО СТАР 
Ва скр с Во скре се ни је тво је Сом бор 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу ба н

У опо ра ви ли шту на Вр шни ку код Со че, 
12. ХI 1917.

Ир мос Ан гел во пи ја ше Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 
По се бан, не да ти ран за пи с

Ир мос Ан гел во пи ја ше, 
ма лог на пе ва 

Не да ти ран, за се бан до ку мент 

Тро па р У опо ра ви ли шту на Вр шни ку код Со че, 
12. ХI 1917.

Кон да к У опо ра ви ли шту на Вр шни ку код Со че, 
14. ХI 1917.

Ипа ко ј У опо ра ви ли шту на Вр шни ку код Со че, 
12. ХI 1917.

Сти хи ре на „хва ли те” У опо ра ви ли шту на Вр шни ку код Со че, 
18. ХI 1917.

То ми на не де ља 
(Maли Ус крс)

Ве ли ча ни је Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 

Пре по ло вље ње Тро пар 11. V 1963.
Спа сов дан Ве ли ча ни је

Ир мос 
Сом бор, 1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 

Тро пар У опо ра ви ли шту на Вр шни ку код Со че, 
12. ХI 1917.

Ду хо ви Сје да лен I
Сје да лен II
Ве ли ча ни је
Про ки мен Кто Бог ве лиј
Ир мос 

Два за пи са, у све ска ма из Сом бо ра 
1903/4, Л. Ле ра и П. Зу бан 

Тро пар У опо ра ви ли шту на Вр шни ку код Со че, 
13. ХI 1917.

Кон да к У опо ра ви ли шту на Вр шни ку код Со че, 
14. ХI 1917.
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Бр. 5. Фо то гра фи ја: Ла зар Ле ра и Ди ми три је Сте фа но вић у Пан че ву 

ИЗ ВО РИ

Ар хив ска гра ђа:
За о став шти на Ла за ра Ле ре, Ар хив Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, Бе о град:
Ба рач ки, Не над, Обра сци осмо гла сног по ја ња, ру ко пис, Сом бор 1936, за о став шти на Не на да Ба-

рач ког, Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, НБ I/41.
– За кљу чак Управ ног од бо ра Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Зе му ну, 27. мај 1933.
– Ле ра, Ла зар, Пра ви ла При ват не по јач ке шко ле у Зе му ну, Основ не од ред бе.
– Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, Оде ље ње за на род не шко ле, Одо бре ња 

Ла за ру Ле ри за хо но рар на за по сле ња, од 5. ју ла 1938. и 9. ав гу ста 1939. го ди не. 
– Пи смо Бу ди ми ра Сте фа но ви ћа Ла за ру Ле ри, Но ви Сад 25. де цем бар 1948.
– Пи смо Бу ди ми ра Сте фа но ви ћа Ла за ру Ле ри, Но ви Сад 18. ок то бар 1949.
– Пи смо Ди ми три ја Сте фа но ви ћа Ла за ру Ле ри, Окс форд, 27. април 1960.
– Пи смо Лaзара Ле ре Про фе со ру из Сом бо ра, Зе мун 2. јул 1934.
– Пи смо Ла за ра Ле ре не ка да њем епи ско пу сум ском Ру ске пра во слав не цр кве Ми тро фа ну, 

Зе мун, 14. де цем бар 1940.
– Пи смо Ми ло ша Ди ми три је ви ћа Ла за ру Ле ри, Зе мун, 15. ав густ 1934. 
– Пи смо Пе тра Жор жа Че ди Ди ми три је ви ћу, Бо ро во 19. јун 1940.
– Пи смо Пе тро ни ја Тр бо је ви ћа, ма на стир Ши ша то вац, Че ди Ди ми три је ви ћу, 23. фе бру ар 1933.
– Пи смо Че де Ди ми три је ви ћа Све том Ар хи је реј ском Си но ду СПЦ, Срем ски Кар лов ци, у 

Зе му ну, на дан Св. Са ве 1933.
– Пи смо Че де Ди ми три је ви ћа епи ско пу за хум ско-хер це го вач ком, Зе мун, Св. Са ва 1933.
 Пи смо Че де Ди ми три је ви ћа па три јар ху Вар на ви, Зе мун, ја ну ар 1934.
– Пи смо Че де Ди ми три је ви ћа Пе тру Жор жу, Бо ро во, „Ба та”, 17. јун 1940.
– Пи смо Че де Ди ми три је ви ћа В. М. Лу го њи, се кре та ру Срп ског пе вач ког са ве за, Де тро ит 

(Ми чи ген, САД).
– Слу жбе нич ки лист – Др жав на основ на на род на шко ла у Зе му ну.
– Сте фа но вић, Ди ми три је, „Из ве штај ко ми си је за от куп за о став шти не Ла за ра Ле ре”

Цве јић, Бран ко, Уџ бе ник цр кве ног по ја ња и пра ви ла, ру ко пис, На род на би бли о те ка Срби је, 
РМ-32, Бе о град 1950.

За о став шти на Пе тра Кр сти ћа, Ар хив Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ:
– Пи смо Срп ског пе вач ког са ве за Пе тру Кр сти ћу, Де тро ит (Ми чи ген, САД), 16. ав густ 1933.
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Во дич Исто риј ског ар хи ва Бе о гра да, књ. 2, прир. Еми ли ја Ба дер, Оли ве ра Та у ша но вић, Бе о град 
1991, 336–337.

Нот на гра ђа: 
Ба рач ки, Не над, Нот ни збор ник цр кве ног по ја ња по кар ло вач ком на чи ну, Но ви Сад 1923.

Ци ти ра на ли те ра ту ра:
Ан дре је вић, Ми ли ца, „Звуч ни сним ци срп ског пра во слав ног цр кве ног по ја ња”, Све ске Ма

ти це срп ске 45 (2006): 76–87.
Ар се њев, Алек сеј, „Ру ска еми гра ци ја и цр кве но по ја ње у Ср би ји: 1920–1970. го ди не”, Збор ник 

Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку 55 (2016): 129–174.
Ди мић, На та ша, Аспек ти ве ли ког по ја ња у кон тек сту срп ске пра во слав не цр кве не му зи ке, 

док тор ска ди сер та ци ја, ру ко пис, Фа кул тет му зич ке умет но сти, Бе о град 2015.
Ђа ко вић, Бог дан, Бо го слу жбе ни и умет нич ки еле мен ти у срп ској цр кве ној хор ској му зи ци у 

пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та (1918–1941), Ака де ми ја умет но сти – Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад 2015.

Ђо ко вић, Пре драг, Срп ско цр кве но по ја ње – те о риј ске осно ве и прак тич на при ме на, ма ги-
стар ски рад, ру ко пис, Ака де ми ја умет но сти у Но вом Са ду, 2010.

Ђо ко вић, Пре драг, „Па три јарх Па вле и цр кве но по ја ње”, Гла сник, Слу жбе ни лист Срп ске 
пра во слав не цр кве 1 (2016): 42–47. 

Ко стић, Кон стан тин Т., Из про шло сти Учи тељ ске шко ле у Сом бо ру, Но ви Сад 1938.
Мар ја но вић, На та ша, „Ду шан Ко тур: пор трет ком по зи то ра, пе да го га и му зич ког пи сца. Пре глед 

ру ко пи сне за о став шти не”, Збор ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку 52 
(2015), 185–198.

Мар ја но вић, На та ша, „Ком по зи тор Пе тар Кр стић и тра ди ци ја срп ског цр кве ног по ја ња”, у: 
На мар ги на ма му зи ко ло шког ка но на: ком по зи тор ска ге не ра ци ја Пе тра Сто ја но ви ћа, 
Пе тра Кр сти ћа и Ста ни сла ва Би нич ког, Mузикол ошко  дру штво Ср би је – Му зи ко ло шки 
ин сти тут СА НУ, Бе о град 2019, 223–239. 

Mar ja no vić, Na ta ša, „Gre at chant in the li tur gi cal prac ti ce of the Ser bian Ort ho dox Church”, Cross
ro ads – Gre e ce as an in ter cul tu ral po le of mu si cal tho ught and cre a ti vity, http://cros sro ads.
mus.auth.gr/pro ce e dings/p.569–579.

Ми о драг, Пре драг, Три ле у срп ском цр кве ном по ја њу, Ви со ка шко ла – Ака де ми ја Срп ске пра вослав-
не цр кве за умет но сти и кон сер ва ци ју – Пра во слав на епар хи ја ни шка, Бе о град – Ниш 2014.
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FON DUL LUI LA ZAR LE RA ÎN IN STI TU TUL DE MU ZI CO LO GIE AL ACA DE MI EI 
SÂRBE DE ȘTIINȚE ȘI AR TE – DO CU MEN TE CU PRI VI RE LA IS TO RIA  
CÂNTULUI BI SE RI CESC SÂRB, CUL TU RA ȘI EDU CAȚIA MUZICALĂ

Na ta ša Mar ja no vić

Re zu mat

Luc ra rea de scrie ac ti vi ta tea lui La zar Le ra (1885-1966), cântăreţ bi se ri cesc, me lo graf 
şi pe da gog. Cer ce ta rea se bazează pe ma te ri a lul ar hi vi stic din bo ga ta sa moşte ni re păstrată 
la In sti tu tul de Mu zi co lo gie al Aca de mi ei Sârbe de Știinţe şi Ar te (Bel grad). Moşte ni rea 
conţine do cu men te per so na le, co re spon denţă, nu me ro a se înscrisuri mu zi ca le me lo gra fi ce 
ale lui Le ra de căntări bi se ri ceşti  tra diţio na le sârbe, do cu men te de spre pri me le înregistrări 
ale cântului bi se ri cesc sârb in ter pre ta te de Le ra, etc. Ace ste sur se sem ni fi ca ti ve repre-
zintă o mărturie a sta di i lor de de zvol ta re istorică a cântului bi se ri cesc sârb şi a ro lu lui 
re mar ca bil al lui Le ra în sal va rea şi păstrarea ace stei tra diţii, cât şi a con tri buţiei  mai 
lar gi a lui Le ra în do me niul edu caţiei  mu zi ca le, în spe cial în pe ri o a da interbelică. 

Pe ba za consultării de ta li a te a conţinu tu lui fon du lui menţio nat, în ar ti col se fa ce 
re fe ri re în spe cial la: 1) activităţile de tran scri e re şi me lo gra fi e re ale lui Le ra, 2) abor da-
rea sa analitică în do me niul cântului bi se ri cesc, 3) activităţile pe da go gi ce, 4) luc rul la 
Pe pi ni e ra Cântului Bi se ri cesc Sârb şi 5) cer cul său de co la bo ra to ri şi ele vi. Sunt pre zen ta te 
nu me ro a se activităţi ale con tem po ra ni lor săi, de ase me nea pro ble ma ti ca unor cir cum stanţe 
cul tu ra le şi so ci a le mai lar gi, si tuaţia  practicării cântului bi se ri cesc sârb în pe ri o a da pre-, 
in ter- şi postbelică, al fa be ti smul mu zi cal, si tuaţia  ore lor de muzică în şco li le de stat, ac ti-
vi ta tea societăţilor de cântări, re spec tiv cul tu ra generală şi edu caţia muzicală în Re ga tul 
Sârbilor, Croaţilor şi Slo ve ni lor / Re ga tul Iu go sla vi ei. 

THE LE GACY OF LA ZAR LE RA IN THE IN STU TU TE OF MU SI CO LOGY  
OF THE SER BIAN ACA DEMY OF SCI EN CES AND ARTS – HI STO RI CAL  
DO CU MENTS ABO UT THE TRA DI TI O NAL SER BIAN CHURCH CHANT,  

MU SI CAL CUL TU RE AND EDU CA TION

Na ta ša Mar ja no vić

Sum mary

This pa per fo cu ses on the ac ti vi ti es of La zar Le ra (1885–1966), a chan ter, me lo grap-
her and te ac her. The re se arch is ba sed on the ar chiv ma te rial from the rich le gacy kept in 
the In sti tu te of Mu si co logy SA SA (Bel gra de). The le gacy con ta ins per so nal do cu ments, 
cor re spon den ce, nu me ro us Le ra’s no ta ti o nal me lo grap hic re cords of Ser bian church chant, 
do cu ments abo ut the first so und re cords of Ser bian church chant sung by Le ra, etc. The se 
sig ni fi cant so ur ces te stify to the sta ges of hi sto ri cal de ve lop ment of Ser bian chant and 
Le ra’s re mar ka ble ro le in sa ving and no u ris hing this tra di tion, as well as to Le ra’s wi der 
con tri bu tion in the fi eld of mu sic edu ca tion, par ti cu larly bet we en the two World Wars.

Ba sed on the de ta i led re vi ew of the le gacy’s con tent, the pa per brings spe cial light to: 
1) Le ra’s work as a tran scri ber/me lo grap her, 2) his analyti cal ap pro ach to the fi eld of church 
chant, 3) pe da go gi cal ac ti vi ti es, 4) work on the Nur sery of Ser bian Church Chant and 5) 
the cir cle of his col la bo ra tors and pu pils. Nu me ro us ac ti vi ti es of his con tem po ra ri es are 
pre sen ted, as well as the is su es abo ut wi der cul tu ral and so cial cir cum stan ces, the si tu a tion 
of the Ser bian church chant prac ti ce du ring the pre-war, in ter war and af ter war pe ri ods, 
mu si cal li te racy, the po si tion of mu si cal les sons in the sta te scho ols, the ac ti vi ti es of sin ging 
so ci e ti es and the ge ne ral mu sic cul tu re and edu ca tion in The King dom of Serbs, Cro ats 
and Slo ve nes / The King dom of Yugo sla via.
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М и р  к о  Ж и в  к о  в и ћ

СРП СКИ ЈЕ ЗИК НА БУ КУ РЕ ШТАН СКОМ  
УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТУ*

Хр ва ти се ста ра ју за сво је, 
а на ши ни тко. 

Са ва Те ке ли ја1.

СА ЖЕ ТАК: Ка те дре за сла ви сти ку по сто ја ле су већ од ХIХ ве ка на уни вер-
зи те ти ма у Бу ку ре шту, Клу жу и Ја шу, а ка сни је на но во о сно ва ном уни вер зи те ту 
у Те ми шва ру. О пе де се то го ди шњи ци сла ви сти ке на уни вер зи те ту у Те ми шва ру 
пи сао је Жи ва Ми лин (Те ми швар ски збор ник, бр. 5, 2008). Овим на пи сом о сла ви-
сти ци на Уни вер зи те ту у Бу ку ре шту за о кру жу је се ка зи ва ње о по ме ну тој те ми, 
иа ко је спис о Бу ку ре шту до ве ден са мо до 1986. го ди не, што ука зу је на по тре бу 
да љег ис тра жи ва ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: сла ви сти ка, ср би сти ка, Бу ку ре штан ски уни вер зи тет, Јо ан 
Бог дан, Или је Бар бу ле ску, Ан тон Ба ло та, Емил Пе тро вић.

1. По да ци о ин те ре со ва њи ма ру мун ских кул тур них кру го ва, по себ но 
ру мун ских на уч ни ка, за срп ски је зик, кул ту ру и књи жев ност до се жу до 
XI II и XIV ве ка, ка да су на под руч ју ру мун ских кне же ви на при сут ни спи си, 
пре пи си и пре пи си ва чи срп ско сло вен ске ре дак ци је. Ту спа да и ви ше ве ков на 
упо тре ба сло вен ског је зи ка у Ру мун ској цр кви, упо тре ба ћи ри ли це као ру-
мун ског пи сма до XIX ве ка, пре во ђе ње срп ских тек сто ва на ру мун ски је зик, 
про жи ма ње и из у ча ва ње фол кло ра и бал кан ских мо ти ва. Не сум њи во је, 
ме ђу тим, да нео бич но ва жан ко рак, упра во пре крет ни цу, пред ста вља ју си сте-
мат ски на став ни об ли ци ин те ре со ва ња, у пр вом ре ду ор га ни зо ва ње ка те да ра 
за сла ви сти ку на уни вер зи те ти ма.

Из у ча ва ње срп ског је зи ка, срп ске и хр ват ске књи жев но сти, по себ но 
фол кло ра, за у зи ма на тим ка те дра ма цен трал но ме сто, а ве ћи на ше фо ва ка-
те да ра и њи хо вих са рад ни ка би ће уче ни ци ју го сло вен ских фи ло ло га.

* Проф. др Мир ко Жив ко вић на пи сао је овај текст 1996. го ди не, са по да ци ма углав ном до 
свог пен зи о ни са ња 1986. Сти ца јем окол но сти, на пис је до са да остао нео бја вљен.

1 Днев ник Са ве Те ке ли је, Но ви Сад 1992, 113.
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2. Пр ва Ка те дра за сла ви сти ку осно ва на је на Уни вер зи те ту у Бу ку ре-
шту у окви ру Фа кул те та за је зи ке и фи ло зо фи ју2 1891, а за про фе со ра је име-
но ван Јо ан Бог дан, след бе ник Ва тро сла ва Ја ги ћа, обра зо ван у Бе чу, Санкт Пе-
тер бур гу, Ки је ву и Ри му. Он је 1901. на фа кул те ту увео прак тич не се ми на ре 
за сло вен ске је зи ке, ко ји су укљу чи ва ли при ка зе и ве жбе из срп ског је зи ка 
и књи жев но сти Ју жних Сло ве на. Тво рац бу ку ре штан ске и це ло куп не ру-
мун ске сла ви сти ке, Јо ан Бог дан се ис ти цао као ју го сла ви ста. Био је до пи сни 
члан Ру мун ске ака де ми је од 1892, ре дов ни члан од 1903. и по ча сни члан 
Срп ске ака де ми је на у ка од 1914. го ди не.3

Ње гов уче ник Или је Бар бу ле ску, шко ло ван у Бу ку ре шту, Пра гу и За-
гре бу, име но ван је као пр ви про фе сор при осни ва њу Ка те дре за сло вен ске 
је зи ке у Ја шу 1905. го ди не. Као ју го сло вен ски ма ги стар, пре да вао је о срп-
ском је зи ку, срп ској и хр ват ској књи жев но сти у исто риј ској пер спек ти ви. 
Иза бран је за до пи сног чла на Ру мун ске ака де ми је 1908. и Срп ске ака де ми је 
на у ка 1914. го ди не.4

По сле при са је ди ње ња Тран сил ва ни је Ру му ни ји на кон Ве ли ко га ра та 
осни ва се Ка те дра за сла ви сти ку и у Клу жу под вођ ством Ба на ћа ни на Јо си-
фа По по ви ћа, сла ви сте спе ци ја ли зо ва ног у Гра цу, Лај пци гу, Бе чу, За гре бу 
и Па ри зу. Био је струч њак за екс пе ри мен тал ну фо не ти ку сло вен ских је зи ка 
и у тој обла сти по за ба вио се си сте мом срп ско хр ват ских на гла са ка.5 Ба вио 
се и ди ја лек тал ним пи та њи ма, од но сно ути ца јем срп ског је зи ка на ру мун ски 
ба нат ски го вор.6

По сле Јо си фа По по ви ћа зна чај на је у Клу жу бо га та и ши ро ка де лат ност 
ше фа ка те дре Еми ла Пе тро ви ћа, јед ног од нај у глед ни јих ру мун ских лин гви-
ста XX ве ка, сла ви сте свет ско га гла са, чи је се име упи су је не по сред но по сле 
име на Јо а на Бог да на. Као по зна ва лац кла сич них и де се ти не мо дер них је зи-
ка, Емил Пе тро вић се ба вио, из ме ђу оста лог, екс пе ри мен тал ном фо не ти ком 
и лин гви стич ком ге о гра фи јом. Био је члан Ме ђу на род ног ко ми те та сла ви ста, 
пред сед ник Удру же ња сла ви ста Ру му ни је, по кре тач ру мун ских струч них 
ча со пи са за лин гви сти ку, до пи сни члан Ру мун ске ака де ми је од 1945, а ре-
дов ни од 1948. го ди не. На шао се и ме ђу ау то ри ма ру мун ског лин гви стич ког 
атла са. Но ви на у из ра ди тог атла са је сте то што је пр ви пут уне та и гра ђа из 
не ко ли ко на се ља на ци о нал них ма њи на, из ме ђу оста лих из Га да и Ка ра ше ва.

На осно ву сво јих ди ја лек тал них ис пи ти ва ња, Емил Пе тро вић је об ја вио 
сту ди ју Gra iul ca raşove ni lor7, за ко ју је Пе тар Скок ус твр дио да „чи ни част 
ру мун ској сла ви сти ци”8 и да по свом ква ли те ту, ме то до ло ги ји, ис црп но сти 
и тач но сти пре ва зи ла зи све до та да шње до при но се про у ча ва њу срп ског и 
хр ват ског го во ра у Ру му ни ји, а по оце ни Па вла Иви ћа, пред ста вља „нај у спе-

2 У Ули ци Ед га ра Ки неа (Ed gar Qu i net) бр. 5.
3 Ghe org he Mihăilă, „Ioan Bog dan – Întemeietorul pri mei ca te dre de lim bi sla ve din România”, 

у: Din isto ri cul sla vi sti cii româneşti, Bu cu rești  1982, 21–24; Ele na Linţă, „Ioan Bog dan pro fe so rul”, 
исто, 42–56. 

4 Ghe org he Mihăilă, Stu dii de le xi co lo gie şi is to rie a lin gvi sti cii româneşti, Bu cu rești  1973, 189. 
5 Sur l’ac cent en ser boc ro a te, Pa ris 1902.
6 G. Mihăilă, нaв. де ло и стр.
7 Emil Pe tro vi ci, Gra iul ca raşove ni lor, Bu cu rești  1935.
8 Ју жно сло вен ски фи ло лог XVI II (1949–1950): 259.
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ли ји од при ло га ко је су до са да стра ни ис тра жи ва чи да ли на шој ди ја лек то-
ло ги ји, пре ва зи ла зе ћи да ле ко и ра до ве та ко еми нент них на уч ни ка као што 
су би ли Ле скин, Хирт, Блох и дру ги. Уоп ште има вр ло ма ло ра до ва у на шој 
на у ци ко ји би ква ли те том или са вре ме но шћу ме то да би ли из над Пе тро ви-
ће ве књи ге”9. Дао је и ори ги нал не, је дин стве не до при но се из до ме на сло-
вен ско-ру мун ских од но са.10 Као про фе сор у Клу жу и Бу ку ре шту др жао је 
пре да ва ња из ста ро сло вен ског је зи ка, упо ред не гра ма ти ке ста ро сло вен ског 
је зи ка, сло вен ско-ру мун ских лин гви стич ких од но са, ди ја лек то ло ги је, то по-
но ма сти ке, срп ско хр ват ског, бу гар ског и ру ског је зи ка. У тим до ме ни ма 
обра зо вао је зна тан број след бе ни ка, на уч них ис тра жи ва ча.

На Ка те дру за сла ви сти ку Уни вер зи те та у Бу ку ре шту по сле Јо а на Бог-
да на до ла зи ње гов уче ник Пе тре Кан чел, спе ци ја ли зо ван као сла ви ста у 
Со фи ји, Бе чу и Пра гу а као ју го сла ви ста у Бе о гра ду. Име но ван за про фе со-
ра 1920, убр зо је за по чео пре да ва ња о срп ској на род ној по е зи ји. У окви ру 
пр вог пре да ва ња пре вео је пе сму Ха са на ги ни ца,11 а по том др жао пре да ва ња 
о срп ској и хр ват ској књи жев но сти 1933–1935. го ди не.12

Од ње го вих уче ни ка и са рад ни ка на ве шће мо Ан то на Б. Ба ло ту, ко ји се 
спе ци ја ли зо вао у Бе о гра ду и та мо од бра нио док тор ску те зу пред ко ми си јом 
у ко јој су би ли А. Бе лић, Ст. Куљ ба кин и Х. Ба рић. Ан тон Б. Ба ло та је др жао 
пре да ва ња и ру ко во дио прак тич ним ве жба ма углав ном из ју го сла ви сти ке, 
по себ но срп ског фол кло ра. У ме ђу рат ном раз до бљу ба вио се пре во ђе њем, 
из у ча ва њем и по пу ла ри зо ва њем ју го сло вен ских књи жев но сти, а по сле Дру-
гог свет ског ра та по све тио се про у ча ва њу ком па ра тив них те ма у бал кан ском 
и ју го сло вен ским фол кло ри ма.13 За аси стен та је од 1927. имао Ма ри ју Ти муш 
Кан чел, а од 1935. Ср би на из Ру му ни је Бо го љу ба Пи са ро ва, ко ји је ру ко во дио 
се ми на ри ма на ко ји ма су се од ви ја ле гра ма тич ке ве жбе и лек сич ке ана ли зе 
из срп ског је зи ка. Бо го љуб Пи са ров је и нај зна чај ни ји до рат ни пре во ди лац 
срп ске књи жев но сти у Ру му ни ји.14

3. До на став не ре фор ме 1948. го ди не пре да ва ња и се ми на ре из сла ви-
сти ке по ха ђа ли су са мо сту ден ти ру мун ског је зи ка или исто ри је, и то са 
ци љем упо зна ва ња оп штих те ма сла ви сти ке, по је ди них сло вен ских је зи ка 
или ру мун ско-сло вен ских лин гви стич ких и књи жев них од но са.

Сеп тем бра 1948. на Ка те дри за сла ви сти ку Фи ло ло шког фа кул те та Бу ку-
ре штан ског уни вер зи те та обра зо ва ни су лек то ра ти за не ке сло вен ске је зи ке. 

Сеп тем бра 1952. осно ва на је Ка те дра за сло вен ске је зи ке; за ње ног шефа 
име но ва на је Лу чи ја Џа мо Ди ја ко ни ца, струч њак за ста ро сло вен ски, а лек тор 
за срп ски је зик био је Тра јан Ак сен те. Од та да су сту ден ти мо гли ода бра ти 

9 Па вле Ивић, Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског је зи ка, Но ви Сад 1956, 213.
10 Emil Pe tro vi ci, In flu en ]a slav@ asu pra fo ne me lor lim bii rom$ne, Bu cu rești  1956; од ни за ра-

до ва на ве шће мо још са мо „Ге о гра фи че ское рас пре де ле ние славянских то по ни мов на тер ри то рии 
Румынии”, Ro ma no sla vi ca IХ (1963): 5–15. 

11 Vic tor Ve scu, „Fi lo lo gia sârbocroată la Uni ver si ta tea din Bu cu reşti ”, у: Din isto ri cul sla vi sti cii 
româneşti, Bu cu rești  1982: 190–191.

12 G. Mihăilă, нав. де ло, 197. 
13 Ro ma no sla vi ca, II (1958) и III (1959): 159–182.
14 Из ме ђу оста лог, пре вео је и об ја вио на ру мун ском књи ге: Пла ве ле ген де, Гра до ви и хи ме ре 

и Бла го ца ра Ра до ва на Јо ва на Ду чи ћа и Ми сли о до бру и злу вла ди ке Ни ко ла ја (Ве ли ми ро ви ћа). 
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као глав ну спе ци јал ност (ка ко се го во ри ло: под А) је дан од сле де ћих сло вен-
ских је зи ка: бу гар ски, пољ ски, сло вач ки, срп ски и че шки, За срп ски је зик 
су се опре де ли ли и 1953. ди пло ми ра ли Вик тор Ве ску и Ау ре ли ја Ан тон.

Тра јан Ак сен те је био ди пло ми ра ни струч њак за ита ли јан ски је зик; срп-
ски је до не кле знао, па је и сва пре да ва ња и прак тич не ве жбе др жао на ру мун-
ском, та ко да ни ње го ви сту ден ти ни су мо гли ва ља но да уз на пре ду ју из срп ског 
је зи ка, ина че сво је глав не спе ци јал но сти. Ста ње се по пра ви ло ка да му је 1954/55. 
за аси стен та до шла Еле на Ма но ли ју Бар бу, Ру мун ка из ју го сло вен ског Ба ната.

Сеп тем бра 1952. осно ван је у Бу ку ре шту Ин сти тут за стра не је зи ке15, 
са че ти ри ка те дре: за ен гле ски, не мач ки, срп ски и фран цу ски. Ди рек тор овог 
ин сти ту та био је про фе сор Ма теј Кри сте ску, а за ше фа Ка те дре за срп ски 
је зик име но ван је ау тор ово га на пи са16. По чео сам та да да ра дим као је ди ни 
на став ник срп ско га је зи ка. 

Сеп тем бра 1954. рас пу штен је Ин сти тут за стра не је зи ке и све че ти ри 
ка те дре су при по је не Фи ло ло шком фа кул те ту17 Бу ку ре штан ског уни вер зи-
те та; ту смо ра ди ли као за себ на ка те дра, на по ре до са Ка те дром за сло вен ске 
је зи ке ко јом је ру ко во ди ла Лу чи ја Џа мо Ди ја ко ни ца. 

Сеп тем бра 1955. обра зо ва на је за јед нич ка је дин стве на Ка те дра за слави-
сти ку, и ја сам по стао њен ру ко во ди лац. По чет ком 1956/57. школ ске го ди не 
за ше фа ове ка те дре до ла зи ака де мик Емил Пе тро вић и на тој ду жно сти оста-
је и сле де ће школ ске го ди не, али је он и да ље ста но вао и ра дио у Клу жу, а у 
Бу ку решт је до ла зио са мо по вре ме но и др жао не ка пре да ва ња. Ни је се упли-
тао у ру ко во ђе ње, та ко да сам ја, као ње гов за ме ник, и то ком ових две ју го ди-
на био ефек тив ни ру ко во ди лац ка те дре.

Де цем бра 1958. по ста вљен је за ше фа ка те дре про фе сор Ге ор ге Ми ха и ла, 
а од сле де ће школ ске го ди не обра зо ва не су две ка те дре за сло вен ске је зи ке: 
ка те дра А – за бу гар ски, пољ ски и сло вач ки, шеф ка те дре Јон К. Ки ци ми ја, 
и ка те дра Б – за срп ски, ста ро сло вен ски, укра јин ски и че шки, шеф ка те дре 
про фе сор Ге ор ге Ми ха и ла.

Сеп тем бра 1963. осно ван је у Бу ку ре шту као за себ на уста но ва Ин сти тут 
за стра не је зи ке и књи жев но сти.18 Управ ник овог ин сти ту та био је про фе сор 
Бо рис Ка за ку. У окви ру Ин сти ту та ра ди ла су че ти ри фа кул те та: за ро ман ске, 
гер ман ске, сло вен ске и за кла сич не и ори јен тал не је зи ке. У окви ру Фа кул-
те та за сло вен ске је зи ке по сто ја ле су три ка те дре: за ру ски је зик, за ру ску и 
со вјет ску књи жев ност и за сло вен ске је зи ке; шеф Ка те дре за сло вен ске је-
зи ке био је про фе сор Ге ор ге Ми ха и ла.

4. Сеп тем бра 1977. рас пу штен је Ин сти тут за стра не је зи ке и књи жев но-
сти и у окви ру Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бу ку ре шту уста но вљен 
је Фа кул тет за стра не је зи ке и књи жев но сти ко ји је пре у зео сва че ти ри оде-

15 Бу ле вар Ски ту Ма гу ре а ну (Schi tu Măgureanu) бр. 9.
16 За раз ли ку од до да да шњег тек ста, ура ђе ног углав ном пре ма пи са ним из во ри ма, у на став-

ку се мо рам по зи ва ти и на мо је не по сред но по зна ва ње, рад и ис ку ство; ти ме по ста јем на ра тор и 
уче сник. У на сто ја њу да из бег нем су бјек тив ност, ра ди је ћу из но си ти чи ње ни це не го их ко мен-
та ри са ти, па ипак нор мал но је оче ки ва ти да ћу и као на ра тор да ти свој лич ни пе чат, као што сам 
то учи нио и као уче сник.

17 У Ули ци Ед га ра Ки неа бр. 5.
18 У Ули ци Пи та ри Мо ши (Pi ta ri Moşi) бр. 13.
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ље ња Ин сти ту та. У окви ру сло вен ског оде ље ња ра ди ле су ка те дре за ру ску 
фи ло ло ги ју и за сло вен ску фи ло ло ги ју. Име но ван сам за ру ко во ди о ца Ка те-
дре за сло вен ску фи ло ло ги ју, и на тој сам ду жно сти остао до пен зи о ни са ња 
1986. го ди не.19

Сту ди је на Ин сти ту ту за стра не је зи ке тра ја ле су че ти ри го ди не, а биле 
су на ме ње не пр вен стве но фор ми ра њу пре во ди ла ца. На ша ка те дра је и као оде-
ље ње и као спе ци јал ност има ла срп ски је зик. На став ни план про пи си ва ло 
је Ми ни стар ство на ста ве, а био је са ста вљан по узо ру на ру ске фа кул те те 
слич но га про фи ла.

Нај ве ћи број ча со ва (око 50%) био је од ре ђен за прак тич не ве жбе. У пр вој 
го ди ни пре во ђе на су ла ка шти ва са срп ског на ру мун ски, у дру гој се пре ла-
зи ло на пре во ђе ње са ру мун ског на срп ски и ши рио се до мен на по љо при-
вре ду, ин ду стри ју, тр го ви ну, на ста ву, ту ри зам, спорт, књи жев ност, умет ност; 
то ком тре ће и че твр те го ди не пре во ђе ни су те жи тек сто ви и вр ше на је оп шта 
лин гви стич ка ин тер пре та ци ја. 

Од са мог по чет ка уста но ви ли смо као на че ло да се сва пре да ва ња и све 
прак тич не ве жбе оба вља ју ис кљу чи во на срп ском је зи ку. Из у зет но су то ком 
пр во га се ме стра пр ве го ди не сту ден ти слу ша ли два пре да ва ња на ру мун ском 
је зи ку: исто ри ју ју го сло вен ских на ро да и ге о гра фи ју Ју го сла ви је.

Иа ко је и као оде ље ње и као спе ци јал ност био срп ски је зик, иа ко су у 
на став ним про гра ми ма на ше ка те дре на ве де ни са мо срп ски је зик и срп ска 
књи жев ност, на ши су сту ден ти нај пре усва ја ли ла ти ни цу, а по том ћи ри ли цу, 
тек сто ви за пре во ђе ње и ана ли зе узи ма ни су и из срп ске и из хр ват ске књи-
жев но сти, и из екав ског и из ије кав ског на реч ја.

То ком пр во га се ме стра дру ге го ди не пре да вао се са вре ме ни срп ско хр ват-
ски књи жев ни је зик, а то ком дру гог – исто ри ја срп ске и хр ват ске књи жев но-
сти; оба пред ме та су на ста вља на и про ду бљи ва на у тре ћој и че твр тој го ди ни. 
Та ко ђе то ком пр вог се ме стра дру ге го ди не пре да ва ни су са вре ме ни ру мун ски 
је зик и исто ри ја ру мун ске књи жев но сти, а од дру гог се ме стра – исто ри ја ру ске 
и со вјет ске књи жев но сти, уз на по ме ну да је ру ски је зик из у ча ван од пр вог 
се ме стра пр ве го ди не. То ком дру ге го ди не пре да ва на је оп шта лин гви сти ка, 
а у че твр тој го ди ни – лек си ко ло ги ја, сти ли сти ка и исто ри ја срп ско хр ват ског 
је зи ка. Од по чет ка до кра ја сту ди ја би ла су из дво је на по два ча са не дељ но 
за та ко зва не иде о ло шке пред ме те и ча со ви за фи зич ко вас пи та ње. 

По чев од 1955/56. школ ске го ди не, сту ди је су тра ја ле пет го ди на и за вр-
ша ва ле се ди плом ским ра дом. То ком дру гог се ме стра пе те го ди не ни је ви ше 
би ло на ста ве, не го су сту ден ти до вр ша ва ли и пре да ва ли ди плом ске ра до ве. 
У на став ни план су уве де ни но ви пред ме ти: за пр ву го ди ну – увод у књи жев-
ност, свет ска књи жев ност, тех ни ка на уч ног ис тра жи ва ња; за дру гу – ста ро-
сло вен ски је зик, пе да го шка пси хо ло ги ја; за тре ћу – упо ред на гра ма ти ка 
сло вен ских је зи ка, пе да го ги ја, стра ни је зик по из бо ру; за че твр ту – ме то ди ка 
пре да ва ња срп ско хр ват ског је зи ка; за пе ту – есте ти ка, ме то ди ка пре да ва ња 
из ру мун ског је зи ка, пе да го шка прак са, спе ци јал ни се ми нар по из бо ру; број 
ча со ва по ве ћао се на 32 не дељ но. Уз ма ње из ме не, по том на став ном пла ну 

19 На по ми њем да за пе ри од 1952–1954. ни сам на шао ар хив ску гра ђу, те све из но сим по се ћа њу.
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ра ди ло се до сеп тем бра 1963, ка да су за ве де не две рав но прав не спе ци јал но-
сти: под А – срп ско хр ват ски, под Б – ру мун ски или по из бо ру је дан од свет-
ских је зи ка.

Од 1961/62. на сту ди је срп ског је зи ка при ма ни су кан ди да ти тек сва ке 
дру ге школ ске го ди не; то се по че ло до след но при ме њи ва ти на ро чи то од 
1970/71. школ ске го ди не, ка да је до пун ски про пи са но да се мо же при ми ти 
нај ви ше по се дам сту де на та.

Са уво ђе њем две ју спе ци јал но сти из ме њен је на став ни план: са вре ме ни 
ру мун ски књи жев ни је зик, од но сно стра ни је зик по из бо ру, из у ча ван је од 
пр ве до пе те го ди не, пси хо ло ги ја у дру гој, пе да го ги ја у тре ћој, би бли о те кар-
ство у пе тој. 

По чев са 1972/73. школ ском го ди ном, сту ди је се по но во скра ћу ју на чети-
ри го ди не, али са две спе ци јал но сти: под А – срп ско хр ват ски, под Б – ру мун ски 
или по из бо ру је дан од свет ских је зи ка. Та да је про пи сан нов на ставни план: 

На став не године I II III IV
Полугодишта 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.
Пре да ва ња/ве жбе П В П В П В П В П В П В П В П В
Срп ско хр ват ски  
са вре ме ни је зик 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

Прак тич не ве жбе  
срп ско хрват ског је зи ка 8 8 8 7 6 6 4 4

Исто ри ја срп ске и  
хр ват ске књи жев но сти 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

Исто ри ја срп ско хр ват ског 
је зи ка 2 1 2 1

Ста ро сло вен ски је зик 1 1 1 2
Са вре ме ни је зик Б 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Прак тич не ве жбе из
са вре ме ног је зи ка Б 8 7 7 7 4 4 4 4

На став не године I II III IV
Полугодишта 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.
Пре да ва ња/ве жбе П В П В П В П В П В П В П В П В
И сто ри ја књи жев но сти 
са вре ме ног је зи ка Б 2 1 2 1 2 1 2 1

Увод у лин гви сти ку 1 1
Увод у књи жев ност 1 1
Свет ска књи жев ност 2 1 2 1
Исто ри ја фи ло со фи је 2 2
Фи ло со фи ја и ети ка 2 3 2 3
По ли тич ка еко но ми ја 2 2
Есте ти ка 2 2
На уч ни со ци ја ли зам 2 2 2 2
Пе да го ги ја и 
со ци јал но вас пи та ње 2 2

Ме то ди ка А 1
Ме то ди ка Б 1
Фи скул ту ра 2 2 1 1 1 1
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Пред ме ти по из бо ру: упо ред на гра ма ти ка сло вен ских је зи ка, те о ри ја 
књи жев но сти, оп шта лин гви сти ка. 

Фа кул та тив ни пред ме ти: исто ри ја сло ве нач ке и ма ке дон ске књи жев-
но сти, стра ни је зи ци. 

У за вр шним го ди на ма оба вља на је прак са.
Од 1984/85. школ ске го ди не срп ско хр ват ски је зик из у ча ва се са мо као 

оп ци ја Б, а као оп ци ја А – ру мун ски или је дан од че ти ри стра на је зи ка.
5. Да кле, но вем бра 1952. по чео сам ра ди ти на Ин сти ту ту за стра не је-

зи ке у Бу ку ре шту као је ди ни пре да вач за срп ски је зик. 
По че так је био те жак, вр ло те жак: ни ка да до та да ни сам ра дио не што 

слич но, ни ти сам се ба вио сту ди ра њем је зи ка. Је ди но што ми је олак ша ло рад 
би ло је мо је при се ћа ње на ча со ве срп ско га је зи ка и књи жев но сти у те ми швар-
ској Пе да го шкој шко ли, ко ју сам по ха ђао из ме ђу два ра та, где смо има ли 
мла де од лич не на став ни ке из Ју го сла ви је: Бог да на Чи пли ћа, из у зет ног вој-
во ђан ског књи жев ни ка; Све то за ра Мар ко ви ћа, уче ни ка Алек сан дра Бе ли ћа, 
по то њег ше фа Ка те дре за срп ско хр ват ски је зик на Са ра јев ском уни вер зи те ту; 
Ол гу Ђу рић за срп ски је зик, те Љу бо ми ра Ај ва за за пе да го ги ју и пси хо ло ги ју. 

Ин сти тут за стра не је зи ке, као но во о сно ва на уста но ва, ни је рас по ла гао 
ни ка квим по моћ ним учи ли ма, чак ни би бли о те ком. За срп ско оде ље ње било 
је нај те же: на кон Ре зо лу ци је Ин фор мби роа о ста њу у Ко му ни стич кој пар
ти ји Ју го сла ви је ни ти смо мо гли што оче ки ва ти, ни ти што на ба ви ти из Ју-
го сла ви је. За прак тич не ве жбе ко ри сти ли смо је ди но лист на срп ском је зи ку 
Прав да, ко ји је та да из ла зио у Бу ку ре шту, и књи ге ко је је Срп ска ре дак ци ја 
Др жав ног из да вач ког пред у зе ћа из да ла то ком 1951. го ди не.20 При пре мао сам, 
та ко ђе, раз не тек сто ве за пре во де и ре тро вер зи ју, умно жа вао их и де лио сту-
ден ти ма, па већ сле де ће го ди не на осно ву тих тек сто ва и про прат них гра-
ма тич ких, од но сно лек сич ких об ја шње ња из дао Прак тич ни курс за срп ско
хр ват ски је зик,21 ина че пр ве нац, јер су оста ле ка те дре за стра не је зи ке тек 
по сле не ко ли ко го ди на об ја ви ле слич не при руч ни ке.

То ком дру гог се ме стра 1952/53. до био сам за аси стен та Че до ми ра Чон ку. 
Он ми је био од ве ли ке по мо ћи. Ста но вао је код ме не и про ве ли смо ви ше 
но ћи у при пре ма њу и рас пра вља њу лин гви стич ких и књи жев них про бле ма. 
Иа ко ни он ни је био ди пло ми ра ни фи ло лог, имао је раз ви јен осе ћај за је зи ке, 
бр зо је уса вр шио сво је по зна ва ње срп ско га на гла ска и дик ци ју. Од свих аси-
сте на та ко је сам имао, он је био нај те ме љи ти ји, нај вред ни ји, нај са ве сни ји; 
на жа лост са пре ме шта њем ли ста Прав да у Те ми швар 1955, на ша ка те дра је 
у ње му из гу би ла из у зет ног са рад ни ка.

Школ ске го ди не 1953/54. до де љен је за аси стен та Вик тор Ве ску. Он је 
уз Че до ми ра Чон ку во дио прак тич не ве жбе, а ја сам као про фе сор др жао сва 
пре да ва ња: гра ма ти ку, фо не ти ку22, фо но ло ги ју, исто ри ју је зи ка, упо ред ну гра-
ма ти ку, ди ја лек то ло ги ју, ме то ди ку, исто ри ју књи жев но сти срп ске и хр ват ске 
– од ста ре до са вре ме не23; по сле не ко ли ко го ди на пре да вао сам још исто ри ју 

20 Мо жда је срећ на окол ност што сам до 1969. био и од го вор ни уред ник те ре дак ци је.
21 Mir co Jiv co vi ci, Curs prac tic de limbă sârbocroată, I, Bu cu rești  1953; II, Bu cu rești  1954.
22 Mir co Jiv co vi ci, Curs de limbă sârbocroată contemporană, I, Fo ne ti ca, Bu cu rești  1962. 
23 Mir co Jiv co vi ci, Is to ria li te ra tu rii sârbe şi cro a te, sec. XX, Bu cu rești  1974.
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кул ту ре и ци ви ли за ци је ју го сло вен ских на ро да и као спе ци јал ни курс – 
исто ри ју сло ве нач ке и ма ке дон ске књи жев но сти. Из ли шно је ис ти ца ти да 
све то ни ти је би ло, ни ти је мо гло би ти, на ви со ком ни воу и са лич ним до при-
но си ма; тру дио сам се мак си мал но да за до во љим зах те ве ви со ке на ста ве и 
да се би при пре мим са рад ни ке и след бе ни ке. 

Обра ћао сам по себ ну па жњу на про у ча ва ње срп ских и хр ват ских го во ра 
у Ру му ни ји, при о нуо си сте мат ској при пре ми мла дих ди ја лек то ло га. И сâм 
сам се укљу чио у про у ча ва ње на ших го во ра у Ба на ту: за јед но са ко ле га ма 
Бран ком Бе ри ћем и Вик то ром Ве ску ом то ком 1958. и на ред не две го ди не 
са ку пљао сам ди ја лек то ло шки ма те ри јал. Нај ве ћи део вре ме на про ве ли смо 
у Сви ни ци, али смо об и шли углав ном сва ме ста са срп ским и хр ват ским 
жи вљем. У за јед нич ком ра ду „О срп ским и хр ват ским го во ри ма у Ба на ту”24 
из вр ши ли смо пр ви по ку шај кла си фи ка ци је тих го во ра, по ку шај да го во ре 
свр ста мо по гру па ма, да од ре ди мо њи хо ву те рен ску рас про стра ње ност и 
уста но ви мо од нос пре ма књи жев ном је зи ку и пре ма ди ја лек ти ма срп ско га 
је зи ка. Пру жи ли смо при ли ку сту ден ти ма да пра те спе ци јал ни курс о срп-
ским и хр ват ским го во ри ма у Ру му ни ји и о ме то до ло ги ји ди ја лек то ло шких 
ис пи ти ва ња; по је дин ци су би ли укљу че ни у те рен ски рад, а не ки од њих 
на пи са ли су ди плом ске ра до ве из обла сти ди ја лек то ло ги је. Од бра ње не су и 
две док тор ске ди сер та ци је из тог до ме на.25 

Школ ске го ди не 1955/56. има ли смо у че ти ри го ди не се дам де сет и јед-
ног сту ден та, а по што су се прак тич не ве жбе из во ди ле са гру па ма од по де-
се так сту де на та, ука за ла се по тре ба за но вим на став ни ци ма. У не до стат ку 
фи ло ло га, од но сно ју го сла ви ста, је ди ни кри те ри јум за ан га жо ва ње би ло је 
до бро по зна ва ње срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка. Та да су ан га жо ва ни 
као пре да ва чи ју го сло вен ски по ли тич ки еми гран ти Бран ко Бе рић, Ми ли вој 
Ге ор ги је вић и Ду шан Но ва ков, а као аси стен ти – Фе ли чи ја Ди ма, Ру мун ка 
из ју го сло вен ског Ба на та, Иван Ан тин, про фе сор ру ског је зи ка, Алек сан дар 
Фи ли по вић и Ми ло рад Бла го јев, учи те љи. Са пре да ва чем Тра ја ном Ак сен-
те ом и аси стен ти ма Вик то ром Ве ску ом и Еле ном Бар бу Ма но ли ју има ли 
смо та да на ка те дри 11 на став ни ка. 

Сле де ће школ ске го ди не ни је ви ше ан га жо ва на Фе ли чи ја Ди ма, али су 
до шла два но ва аси стен та: Са ва Јан ко вић, про фе сор исто ри је, и За гор ка Па-
шић, про фе сор ру ског је зи ка. 

Ка сни је због сма ње ња бро ја сту де на та и по ве ћа ња ди дак тич ких нор ми 
сма њи вао се и број на став ни ка у ко лек ти ву: 1957/58. и сâм сам ра дио са све га 
по ла нор ме, док сам пу ну нор му имао у Из да вач ком пред у зе ћу. Ни су ви ше 

24 Мир ко Жив ко вић, Бран ко Бе рић, Вик тор Ве ску, „О срп ским и хр ват ским го во ри ма у 
Ба на ту”, Но ви жи вот 2 (1961): 77–84; 1 (1962): 82–90; Б. Бе рић је об ра ђи вао фо не ти ку, В. Ве ску 
лек си ку а ја мор фо ло ги ју и син так су. Из истог до ме на об ја вио сам и дру ге при ло ге: „Ar ti co lul 
post pus la adjec ti ve în gra iul sârbesc din Svi niţa”, Stu dii şi cercetări lin gvi sti ce 1 (1969): 63–68; „Срп-
ски и хр ват ски го во ри из Ру му ни је – но ве тен ден ци је и по ја ве”, ре фе рат на VI II Ме ђу на род ном 
сла ви стич ком кон гре су у За гре бу 1978, у; Ana le le Universităţii Bu cu reşti , Lim bi şi li te ra tu ri străine 
II (1977): 5–14. О слич ним про бле ми ма пи са ли су за себ но и Б. Бе рић и В. Ве ску. Ко ри сте ћи ком-
плет ни ји ма те ри јал, ис тра жи ва ње је про ду био наш бив ши сту дент, по зни ји ис так ну ти лин гви ста 
др Ми ле То мић.

25 Вик тор Ве ску и Ми ле То мић.
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ан га жо ва ни Ми ло рад Бла го јев, Са ва Јан ко вић и Алек сан дар Фи ли по вић, а 
до шла је као при прав ник Ау ре ли ја Ан тон Ни ку ле ску; 1958/59. ни су ви ше 
ан га жо ва ни Тра јан Ак сен те, За гор ка Па шић и Ау ре ли ја Ан тон Ни ку ле ску, 
а до шао је као при прав ник До рин Га му ле ску; 1959/60. ни су ан га жо ва ни Ду-
шан Но ва ков и Еле на Бар бу Ма но ли ју; ко лек тив од не ка да шњих 12 на став-
ни ка пре по ло вио се у пра вом сми слу ре чи. 

Сеп тем бра 1961. до шао је на на шу ка те дру као ју го сло вен ски лек тор 
Ау густ Ко ва чец са За гре бач ког све у чи ли шта; од те го ди не има ли смо не-
пре ста но по јед ног лек то ра из Ју го сла ви је. Они су до ла зи ли на по две или 
три го ди не, и то по ју го сло вен ском кљу чу: из Бе о гра да, За гре ба, Но вог Са да, 
Са ра је ва и из дру гих уни вер зи тет ских цен та ра где се сту ди рао срп ско хр ват-
ски књи жев ни је зик.26 

Укљу чив ши се у рад на шег ко лек ти ва, Ау густ Ко ва чец је и сам сту ди-
рао и ка сни је у За гре бу по стао пре да вач за ро ма ни сти ку, за тим и шеф ка те-
дре; од бра нио је док тор ску ди сер та ци ју о ис тро ру мун ском го во ру.

Лек тор из Са ра је ва Бог дан Да бић по мо гао нам је као из у зет ни зна лац 
срп ско хр ват ског ак це нат ског си сте ма, фо но ло ги је и фо не ти ке. По по врат ку 
у Са ра је во уна пре ђен је за про фе со ра и ше фа ка те дре.

Сеп тем бра 1962. име но ва на је за при прав ни ка Во ји сла ва Сто ја но вић, 
је дан од на ших нај бо љих сту де на та; ка те дру је на пу стио Бран ко Бе рић.

Сеп тем бра 1964. до шла је за при прав ни ка Вик то ри ја Фрн ку, Во ји сла ва 
Сто ја но вић је уна пре ђе на за аси стен та, а Иван Ан тин пре ме штен за уред-
ни ка Из да вач ког пред у зе ћа за пе да го шку и ди дак тич ку ли те ра ту ру. 

Са да су би ли ство ре ни усло ви за пре лаз на ужу спе ци ја ли за ци ју чла-
но ва ко лек ти ва. Ја сам на ста вио да пре да јем исто ри ју срп ске и хр ват ске 
књи жев но сти XX ве ка, исто ри ју кул ту ре и ци ви ли за ци је ју го сло вен ских 
на ро да, исто ри ју ма ке дон ске и сло ве нач ке књи жев но сти, Ми ли вој Ге ор ги-
је вић – исто ри ју срп ске и хр ват ске књи жев но сти (ста ра, сред њо ве ков на, до 
ре а ли зма), До рин Га му ле ску – са вре ме ни срп ско хр ват ски књи жев ни је зик 
(фо не ти ка, фо но ло ги ја и гра ма ти ка), Вик тор Ве ску – исто ри ју срп ско хр ват-
ског књи жев ног је зи ка27, исто риј ску гра ма ти ку срп ско хр ват ског је зи ка28, 
упо ред ну гра ма ти ку сло вен ских је зи ка, ме то ди ку пре да ва ња срп ско хр ват-
ског књи жев ног је зи ка, као и не ке спе ци јал не кур се ве, ка сни је Во ји сла ва 
Сто ја но вић – са вре ме ну срп ско хр ват ску књи жев ност. Прак тич ним ве жба ма 
упра вља ли су сви чла но ви ко лек ти ва у за ви сно сти од нор ми ра них ди дак-
тич ких ча со ва.

Док тор ску ди сер та ци ју До си теј Об ра до вић у кон тек сту срп скору мун
ских од но са од бра нио сам 1971; по све тио сам се про у ча ва њу срп ско-(ју го сло-
вен ско-) ру мун ских кул тур них и књи жев них ве за.29 За сту ден те сам об ја вио 

26 На по ми њем да су из Бе о гра да и Но вог Са да углав ном до ла зи ли мла ди ап сол вен ти, ко ји 
се ни пре, ни по сле Ру му ни је ни су по све ти ли ви со кој на ста ви срп ског је зи ка.

27 Vic tor Ve scu, Is to ria lim bii sârbocroate li te ra re, Bu cu rești  1978. Об ја вио је још и сво ја пре-
да ва ња: Lim ba sârbocroată. Curs prac tic I, Bu cu rești  1978.

28 Vic tor Ve scu, Curs de gramatică istorică a lim bii sârbocroate, Bu cu rești  1977.
29 Оп шир ни је у: Oc ta via Ne del cu, „Pro fe so rul Mir co Jiv co vi ci la 70 de ani”, Ro ma no sla vi ca 

XXX (1994): 145–153.



60

Исто ри ју срп ске и хр ват ске књи жев но сти XX ве ка. Са ста вио сам не ко ли ко 
срп ско-ру мун ских, од но сно ру мун ско-срп ских реч ни ка,30 и из ра дио ви ше 
уџ бе ни ка за сред ње шко ле.

До рин Га му ле ску је 1970. од бра нио док тор ску ди сер та ци ју Еле мен ти 
срп ско хр ват ског по ре кла у да ко ру мун ском реч ни ку.31 За сту ден те срп ско-
хрват ског оде ље ња об ја вио је Мор фо ло ги ју име на.32 Об ја вио је ви ше за па же них 
при ло га из до ме на ру мун ско-срп ских кул тур них ве за.33 На кон мог пен зи о-
ни са ња по ве ре но му је ру ко во ђе ње срп ско хр ват ским ко лек ти вом.

Во ји сла ва Сто ја но вић је док то ри ра ла 1972. са те мом Срп ски са вре ме ни 
ро ман. За сту ден те је об ја ви ла Исто ри ју ју го сло вен ске књи жев но сти. Епо ха 
срп ског ро ман ти зма.34 Са ста ви ла је те мељ ну ан то ло ги ју срп ске књи жев но-
сти у Ру му ни ји35 и по че ла се ба ви ти књи жев ном кри ти ком.

Вик то ри ја Фрн ку се спе ци ја ли зо ва ла за фол клор и 1978. од бра ни ла 
док тор ску ди сер та ци ју Јан ку од Ху не до а ре у фол кло ру ју жних Сло ве на.

Сви Ру му ни чла но ви на шег ко лек ти ва би ли су на спе ци ја ли за ци ји у 
Ју го сла ви ји.

По сле мог пен зи о ни са ња оста ло је пет на став ни ка као пра ва шко ла ју го-
сла ви ста у Ру му ни ји. На жа лост, ко лек тив се убр зо свео на све га три чла на: 
Во ји сла ва Сто ја но вић је умр ла 1989, а Вик тор Ве ску 1991. го ди не.

6. Као је дан од нај те жих про бле ма у ви со кој на ста ви 1952. го ди не на мет-
нуо ми се не до ста так би бли о те ке. Не за ми сли во, ни смо рас по ла га ли ни јед ном 
књи гом, ни јед ним ча со пи сом на срп ском је зи ку. У тој си ту а ци ји обра тио 
сам се пи смом не ким на шим ин те лек ту ал ци ма и уста но ва ма. Од го во рио је 
је ди но пен зи о ни са ни про то је реј Сло бо дан Ко стић и по ну дио ми на по клон 
сво ју би бли о те ку. По се тио сам га у Те ми шва ру 1953. и с њим у не кој вла жној 
ку ћи у квар ту Ме ха ли на по ду ви део књи ге. По по врат ку у Бу ку решт под нео 
сам из ве штај Ми ни стар ству на ста ве и тра жио сред ства за от куп те би бли-
о те ке. Од го вор је био ве о ма по во љан: од мах је на ло же но чи нов ни ку ра чу-
но вод ства да са мном пу ту је у Те ми швар ра ди от ку па. У при су ству про те 
Сло бо да на Ко сти ћа и та да шњег ди рек то ра ан ти квар ни це (пре у зи ма ње је 
мо гло да иде ис кљу чи во по сред ством др жав не уста но ве) ин вен та ри са ли смо 
и про це ни ли књи ге. 

Са да, по сле то ли ко го ди на, раз ми шљам да уоп ште ни сам пре це нио 
књи ге, иа ко сам од ре ђи вао за то вре ме и за про ти но ста ње ви со ке це не: било 
је по до ста при ме ра ка из XVI II ве ка, ра ни јих школ ских и цр кве них књи га, 

30 Штам па ни су у Бу ку ре шту и Пан че ву 1970, Бу ку ре шту 1981. и 1986, Те ми шва ру 1994.
31 Do rin Gămulescu, Ele men te de ori gi ne sârbocroată ale vo ca bu la ru lui dacoromân, Bu cu rești–

Панчево 1974.
32 Do rin Gămulescu, Lim ba sîrbă, II, Mor fo lo gia nu me lui, Bu cu rești  1975.
33 Do rin Ga mu le scu, „To po ni mi ru mun skog po re kla u SFR Ju go sla vi ji i nji hov zna čaj za ru mun-

sku di ja lek to lo gi ju”, Ana le le Universităţii Bu cu reşti , Lim bi si li te ra tu ri străine, II sla ve XXVI (1977); 
„То по ни ми ру мун ског по ре кла у Цр ној Ре ци”, Збор ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти
ку XIX/2 (1976): 107–141; In fluenţe româneşti în lim bi le sla ve de sud. I, sârbocroată, Bu cu rești  1983; 
„Aspec te ale activităţi lui D. Ţic hin deal în ra port cu ope ra lui D. Ob ra do vi ci”, Ra por tu ri li te ra re româno
sla ve, Bu cu rești  1976; Jo van Ste ri ja Po po vi} }i Lec si co nul de la Bu da, Ac te le Sim po zi o nu lui Rom$no
iu go slav, Bu cu rești  1979.

34 Умно же но у Бу ку ре шту 1973.
35 Тра ја ње, Ва ље во 1986.
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до ста пр вих из да ња; би ло је на тим књи га ма по све та и пот пи са и дру гих 
вред них бе ле жа ка.

Иа ко је по сао оба вљен у про ле ће 1953, у Бу ку решт смо књи ге при ми ли 
тек на кон по ла го ди не, пре гле да не и у два на вра та пе ча та не од стра не цен-
зу ре. То је био за че так на ше га књи жног фон да.

На кон по нов ног ус по ста вља ња до бро су сед ских од но са из ме ђу Ру му-
ни је и Ју го сла ви је тра жи ли смо, и слу жбе но и при ват но, да се до но се књи ге 
и ча со пи си то ли ко по треб ни на ши ма и стран ци ма ко ји сту ди ра ју је зик и 
књи жев ност. Иа ко сам се го ди на ма за но сио овим по ду хва том, ма ло сам, вр ло 
ма ло ус пео. То ком 34 го ди не, ко ли ко сам ефек тив но био на че лу срп ског ко-
лек ти ва, на ша би бли о те ка ни је би ла снаб де ве на ни при бли жно ка ко би треба-
ло. При ли ком од ла за ка у Ју го сла ви ју, по себ но у Бе о град, при ли ком по се та 
ју го сло вен ских зва нич ни ка, при вред них и кул тур них по сле ни ка на шој ка-
те дри, до би ја ли смо обе ћа ња, али се она ни су оства ри ла. Ка ко је вре ме про-
ла зи ло, на ви ка вао сам се на обе ћа ња зва нич ни ка, али ме је и те ка ко бо ле ло 
ка да су се та ко по на ша ли и не ки књи жев ни ци и кул тур ни рад ни ци.

Исти ни за во љу, при ма ли смо с вре ме на на вре ме по не ки све жањ књи га, 
али спо ра дич но, и при ма ли смо са мо што је до тич но из да вач ко пред у зе ће, 
од но сно по ши ља лац, има ло на рас по ла га њу, а не што је на ма не до ста ја ло. 
При ма ли смо пре вас ход но кла сич ну бе ле три сти ку, че сто у ви ше на вра та 
иста де ла, а ни смо при ма ли књи жев но кри тич ке сту ди је, те о рет ске рас пра ве 
из до ме на лин гви сти ке и слич но. Ни смо при ма ли ни је дан днев ни лист, нити 
не дељ ник. По ку ша ли смо да бар то ре ши мо уз по моћ ју го сло вен ске ам ба са де: 
мо ли ли смо их да нам усту пе пе ри о ди ку ко ју при ма ју по што је про чи та ју. 
И они су обе ћа ли...

На ша би бли о те ка ни са да не рас по ла же ни јед ним ком пле том срп ског 
књи жев ног или струч но-фи ло ло шког ча со пи са36 и на ши на став ни ци и сту-
ден ти су ли ше ни мо гућ но сти да се упо зна ју са до стиг ну ћи ма срп ске кул ту ре 
у том до ме ну то ком по след њих пе де се так го ди на. Исто вре ме но ко лек ти ви 
оста лих сло вен ских је зи ка са на ше за јед нич ке ка те дре са вр ше но су си сте мат-
ски снаб де ва ни књи га ма, струч ном и оп штом пе ри о ди ком, те рас по ла жу књи-
жев ном гра ђом слич но од го ва ра ју ћим фа кул те ти ма у ма тич ним гра ни ца ма.

7. На ша ка те дра је има ла као за да так да при пре ми на став ни ке срп ског 
је зи ка за срп ске шко ле у Ру му ни ји. То смо ус пе ли, та ко да са да за и ста рас-
по ла же мо до вољ ним бро јем на став ни ка срп ског је зи ка. По ред ре дов ног шко-
ло ва ња, обез бе ђи ва ли смо пе ри о дич не те ча је ве за уса вр ша ва ње на став ног 
осо бља свих сте пе на: вас пи та чи ца, учи те ља, на став ни ка срп ског је зи ка, из 
че ти ри жу па ни је: Арад, Ка раш Се ве рин, Ме хе динц и Та миш. По ку ша ли смо 
да пру жи мо слу ша о ци ма увид у њи ма до тад ма ње по зна та пи та ња и да раз-
ја сни мо струч не и ме то до ло шке про бле ме обра зов но-вас пит ног про це са. 
Оба вља ли смо ин спек ци је ра ди уна пре ђе ња осо бља у на став не сте пе не.

Дру ги за да так пред на ма био је да при пре ми мо струч ња ке и пре во ди о це 
са срп ског на ру мун ски и обр ну то, уз то да их при пре ми мо као по зна ва о це 

36 По свом пен зи о ни са њу 1986. по кло нио сам би бли о те ци ком плет ча со пи са Наш је зик и 
ви ше струч них књи га. Све је ре ги стро ва но као мо ја до на ци ја. 
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ју го сло вен ских на ро да. На сто ја ли смо да раз ви је мо код сту де на та ин те ре-
со ва ње за све што је ве за но за ју го сло вен ске на ро де, да им ука же мо на про-
жи ма ња и ве зе са Ру му ни ма. При ли чан број на ших не ка да шњих сту де на та 
ра ди са да у Ми ни стар ству ино стра них по сло ва Ру му ни је (при ме ра ра ди, 
тро ји ца су ам ба са до ри), Ми ни стар ству кул ту ре (у из да вач ким пред у зе ћи ма, 
у ме ди ји ма и слич но), Ми ни стар ству на ста ве итд.

То ком Дру гог свет ског ра та и го ди на ма по сле ње га у Ру му ни ји се ни је 
пре во ди ло из ју го сло вен ских књи жев но сти. Пр ви зна чај ни ји пре вод по ја вио 
се 1954: би ла је то Го спо ђа ми ни стар ка Бра ни сла ва Ну ши ћа.37 Од та да смо 
го ди на ма пре во ди ли ми, чла но ви срп ског ко лек ти ва. Пред ност у ода би ра њу 
књи га за пре во ђе ње да ва ли смо књи жев ној и естет ској вред но сти де ла, а не 
ет нич кој при пад но сти пи сца, па је пре во ђе на срп ска и хр ват ска књи жев ност, 
кла си ци и са вре ме ни ци. Ја сам пре во дио Бра ни сла ва Ну ши ћа, Ан то ни ја 
Иса ко ви ћа, Ми ро сла ва Кр ле жу, Ива на Ра о са, Ђор ђа Ле бо ви ћа, Фа ди ла Ха-
џи ћа, Бла го ја Ива но ва, Бо ри сла ва Пе ки ћа, Иго ра Тор ка ра; Во ји сла ва Сто ја-
но вић – Иву Ан дри ћа, Ран ка Ма рин ко ви ћа, Ме шу Се ли мо ви ћа, Ми хај ла 
Ла ли ћа, Вла да на Де сни цу, Јо ва на Хри сти ћа итд. На кон де се так го ди на ра да 
на шег ко лек ти ва пре во ђе ње смо пре пу сти ли углав ном на шим ап сол вен ти ма.

Обез бе див ши про фе со ре и пре во ди о це, ма хом и струч ња ке за је зик, мо-
ра мо ре ћи да је ме ђу ап сол вен ти ма Ру му ни ма ипак нај ве ћи број оних ко ји 
се срп ским је зи ком тек са мо слу же. 

8. У раз до бљу 1952–1986. наш ко лек тив је ор га ни зо вао књи жев не, кул-
тур не и на уч не ма ни фе ста ци је по во дом обе ле жа ва ња го ди шњи ца ју го сло вен-
ских књи жев ни ка и кул тур них пре га ла ца, као и дру гим по во ди ма. По себ но 
је до сто јан по ме на сим по зи јум из ок то бра 1981. по све ћен де ве де се то го ди шњи-
ци осни ва ња пр ве ка те дре за сла ви сти ку у Бу ку ре шту, на ко јем су уче ство-
ва ли про фе со ри и на уч ни ци из свих уни вер зи тет ских цен та ра Ру му ни је.38

Нај ви ше смо се, ме ђу тим, за ло жи ли за ор га ни зо ва ње сим по зи ју ма по све-
ће них ру мун ско-ју го сло вен ским кул тур ним, књи жев ним и лин гви стич ким 
ве за ма: у Вр шцу 1970, Пан че ву 1972, Зре ња ни ну 1974, Бу ку ре шту 1976. и 
1982, Бе о гра ду 1980.39 Ју го сло вен ска стра на је од у ста ла од ор га ни зо ва ња 
до го во ре ног VII сим по зи ју ма у Бе о гра ду 1984. го ди не.

Ор га ни за тор сим по зи ју ма у Ју го сла ви ји би ло је Дру штво за ру мун ски 
је зик из Зре ња ни на (ка сни је су му се при дру жи ли Фи ло ло шки фа кул те ти 
из Бе о гра да и Но вог Са да и Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар), а у Ру му ни ји 
– наш ко лек тив. На сим по зи ју ми ма су уче ство ва ли са са оп ште њи ма и слави-
сти са дру гих ка те да ра, па и из дру гих уни вер зи тет ских цен та ра Ру му ни је: 
Дан Си ми о не ску, Јон К. Ки ци ми ја, Ге ор ге Ми ха и ла, Еле на Лин ца, Кор нели ју 
Бар бо ри ка, Дан Хо ри ја Ма зи лу, Че зар Апре о те сеј, Ва лен тин Ке ла ру, Јон Па-
труц, Ва си ле Ада ска ли цеј, Јон Ма ри, Ари тон Вра чи ју, Јон Ла у дат; шта ви ше, 

37 На по ре до са об ја вљи ва њем, де ла Бра ни сла ва Ну ши ћа, и де ла дру гих драм ских пи са ца 
пре во ђе на су и при ла го ђа ва на за по тре бе ру мун ских по зо ри шта. По себ но су ко ме ди је Бра ни сла ва 
Ну ши ћа игра не у раз до бљу 1954–1986. го ди не на два на е стак ру мун ских во де ћих сце на, укљу чу-
ју ћи пре сто ни цу.

38 Din isto ri cul sla vi sti cii româneşti, Bu cu rești  1982.
39 На уч на са оп ште ња са на ве де них сим по зи ју ма штам па на су у збор ни ку са сим по зи ју ма.
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ус пе ли смо да за ин те ре су је мо и при во ли мо на уче шће из ве сни број ис так-
ну тих ру мун ских ро ма ни ста: Па ул Ми клау, Еу џен Ма ри не ску, Чи че ро не 
По гир, Ђор ђе Мун ћа ну, Па вел Рук сан до ју, Јон Или је ску итд. Са ју го сло вен-
ске стра не уче сто во ва ли су ака де ми ци и про фе со ри Ми о драг Ибро вац, Ду шан 
Не дељ ко вић, Ни ко ла Пе тро вић, Вла дан Не дић, Ми ли вој Па вло вић, Ра ду 
Фло ра, Ђор ђе Три фу но вић, Ра до мир Ива њић, Асим Пе цо, Ра до је Си мић, 
Ву ко са ва Ка ра но вић, Ми лан Ван ку, Дра ги ша Жив ко вић, Жи ван Ми ли са вац, 
Ве ли мир Ми хај ло вић, Ни ко ла Га ври ло вић, Све то зар Мар ко вић, Бог дан Да-
бић, Не вен ка Го шић, То мо Са здов, Пе тар Ата на сов, Јо ван Де ре тић, Сло бо дан 
Ж. Мар ко вић, Мом чи ло Са вић, Кру но слав Фра њић, Фран це Ја ко пин, Хел га 
Глу шич, да кле пред став ни ци свих ју го сло вен ских на ро да и уни вер зи тет ских 
цен та ра. На че твр том сим по зи ју му у Бу ку ре шту уче ство ва ли су и на ши бив-
ши сту ден ти, та да већ мла ђе ко ле ге: Бо ри слав Ђ. Кр стић, Ђо ка Мир ја нић, 
Иво Мун ћан, Ми ља М. Ра дан, Еу џе ни ја Јо ан, Кри сти на Фор ма џи ју.

Број уче сни ка ју го сло вен ско-ру мун ских сим по зи ју ма

Ме сто одр жа ва ња: Уче сни ци 
из Ју го сла ви је 

У че сни ци 
из Ру му ни је Све га 

Вр шац 1970. 21 12 33
Пан че во 1972. 19 20 39
Зре ња нин 1974. 22 28 50
Бу ку решт 1976. 31 61 92
Бе о град 1980. 46 17 63
Бу ку решт 1982. 10 49 59

Са оп ште ња на овим сим по зи ју ми ма илу стро ва ла су бо гат ство и ра зно-
вр сност пре о ку па ци ја на уч них ис тра жи ва ча две ју зе ма ља, ши ре ње те мат ског 
кру га ис тра жи ва ња, плу ра ли тет и мо дер ност на уч но и стра жи вач ке ме то до-
ло ги је.

Ра до ви са под руч ја кул тур них ве за би ли су пр вен стве но усме ре ни на 
ис ти ца ње зна чај ни јих мо ме на та из исто ри је кул тур них до ди ра, раз во ја школ-
ства, по зо ри шних пред ста ва; от кри ве на је но ва ар хив ска гра ђа и ука за но на 
смер ни це и мо гућ но сти раз ви ја ња да љих ис тра жи ва ња.

У ра до ви ма из књи жев но сти пре о вла да вао је ком па ра тив ни при ступ 
ли те рар ним по ја ва ма на ру мун ско-ју го сло вен ској рав ни и у ши рој бал кан ској 
и европ ској пер спек ти ви. До мен је про ши рен на књи жев ност на ци о нал них 
ма њи на: ру мун ске у Ју го сла и ји и срп ске у Ру му ни ји, на ре цеп ци ју но вих пи-
са ца и књи жев них де ла. Лин гви сти ка је би ла за сту пље на ин те ре со ва њи ма 
за је зич ке ти по ло ги је, би лин гви зам, ме ђу соб не је зич ке ути ца је, ди ја лек те, 
пи та ња ети мо ло ги је и оно ма сти ке, ис тра жи ва ње ста рих ру ко пи са и слич но. 

Обе ле жа ва ју ћи до ме те на на уч ном по љу, са оп ште ња са по ме ну тих сим-
по зи ју ма за ни мљи ва су и за струч ња ке и за ши ри круг чи та ла ца, по себ но за 
сту ден те фи ло ло ге, сла ви сте и ју го сла ви сте на ру мун ским, од но сно ро ма-
ни сте и ру му ни сте на ју го сло вен ским уни вер зи те ти ма, па и за ис тра жи ва че 
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ши ром све та ко ји се ба ве ис тра жи ва њем ју го и сто ка Евро пе. Она озна ча ва ју 
од ре ђе ну пре ва ље ну ета пу у про у ча ва њу ру мун ско-ју го сло вен ских ве за и 
отва ра ју пер спек ти ве за да љи при лаз тој про бле ма ти ци.

Сим по зи ју ми су има ли ве лик од јек. Њи хов рад су ре дов но пра ти ли 
цен трал на штам па, ра дио и те ле ви зи ја, а на све ча ним ску по ви ма при су ство-
ва ле су ис так ну те кул тур не лич но сти и пред став ни ци вла сти две ју зе ма ља. 
Сим по зи јум у Бу ку ре шту 1976. од ви јао се под по кро ви тељ ством Ми ни стар-
ства вас пи та ња и обра зо ва ња Ру му ни је. 

Ак тив ност ка те дре, од но сно ко лек ти ва за срп ски је зик при ру мун ским 
ви со ким шко ла ма у Бу ку ре шту пра ти ли су кул тур ни и на уч ни пре га о ци 
Ру му ни је и Ју го сла ви је. На VI сим по зи ју му у Бу ку ре шту са оп ште ње Сло-
бо да на Ж. Мар ко ви ћа, ду го го ди шњег пред сед ни ка Ме ђу на род ног сла ви-
стич ког цен тра у Бе о гра ду, би ло је по све ће но на шем ко лек ти ву.40

Не ки на ши ра до ви би ли су укљу че ни у пре да ва ња углед них про фе со ра 
Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду,41 а на ма је ука за на част да др жи мо пре-
да ва ња сту ден ти ма то га фа кул те та. На ша име на су уне та у Lek si kon pi sa ca 
Ju go sla vi je. На жа лост, по ку шај да се не ки од на ших обим ни јих ра до ва штам-
па ју у Ју го сла ви ји или у са рад њи из да вач ких пред у зе ћа Ју го сла ви је и Ру му-
ни је ни су уро ди ли пло дом. Та ко ђе је за нас остао нео ства рен нор мал ни и 
ре дов ни про ток ин фор ма ци ја, што оте жа ва де лат ност ис тра жи ва чи ма обе ју 
стра на. На мно ге књи ге и ра до ве штам па не у Ру му ни ји мо гла би се при ме-
ни ти тврд ња ко ју је Ла зар Чур чић из ре као у јед ном кон крет ном слу ча ју: 

По во дом ове књи ге, и не са мо у ве зи са њом ва ља при ме ти ти да је ште та 
што се књи ге срп ских пи са ца из Ру му ни је не из да ју у за јед ни ци са не ким од 
на ших из да ва ча, или што се бар от ку пом де ла ти ра жа оне не на ђу и у на шим 
књи жа ра ма. То што се до ових књи га не мо же до ћи ја ко оте жа ва рад и на ших 
на уч ни ка, ко ји убу ду ће не ће мо ћи, на при мер, за о би ла зи ти ову књи гу ка да 
бу ду пи са ли о М. Цр њан ском, В. Ј. Или ћу, Д. Ј. Ва си ље ву и свим дру гим пи-
сци ма о ко ји ма је пи сао ау тор ове ва ља не и до бре књи ге.42

Шта ре ћи у за кључ ку до – да се у ру мун ском ви со ком школ ству срп ски 
је зик до сто јан стве но из бо рио за углед но и за па же но ме сто, да је кроз Ка те-
дру за срп ски је зик већ про шло не ко ли ко на став нич ких гар ни ту ра, а да је 
оп шти рад не пре ста но на пре до вао, што је до каз да су обез бе ђе ни усло ви да 
она крај свих те шко ћа оп ста не; но ако је рад срп ске ка те дре већ за па жен и 
у на уч ним кру го ви ма ви со ко ко ти ран, ако је озва ни чен ру мун ским др жав-
ним за ко но дав ством, по жељ но је и по треб но да бу де на од го ва ра ју ћи на чин 
по др жан и од стра не ад ми ни стра тив них, од но сно кул тур них уста но ва ма-
тич не зе мље.

40 Сло бо дан Ж. Мар ко вић, „До при нос ру мун ских сла ви ста про у ча ва њу ју го сло вен ско-ру-
мун ских ве за на на уч ним са стан ци ма Ме ђу на род ног сла ви стич ког цен тра”, у: Ra do vi VI sim po
zi ju ma, Bu cu rești  1982, 192–197.

41 Аsim Pеco, Dijаlеktologijа.
42 Лaзар Чур чић, „Мир ко Жив ко вић, Све до чан ства о срп ско(ју го сло вен ско)ру мун ским 

кул тур ним и књи жев ним од но си ма”, Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик XXV/2 
(1977): 413–415.
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СТУ ДЕН ТИ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА У БУ КУ РЕ ШТУ 1952–1987.43

Го ди на упи са 1952: Ан то хи Еле на II, Асул та неј Ма ри ја I, Ба ла шо ју 
То ма, Бал ћа ну Алек сан дра, Бо дрон Се ве ри ка, Бо сан ча ну Ми хај, Бу зак Лу-
кре ци ја, Буј ка Ро ди ка, Влад Ге ор ге III, Гал Јо зе фи на, Грос Ан дро ник, Да вид 
Ни ко лае, Дра гич Ва си ле, Дра го мир Еми не ску, Или је Ште фа ни ја I, Ја ко ми 
Ге ор ге, Кам пе а ну Јо сиф I, Кан деа Ни ко лае, Кон стан ти не ску Јо нел, Кре цу 
Јон, Кро и то ру Еле на II, Леф тер Па на ит, Ло вас Фран чиск II, Ми ја Јон I, Ми-
хеш Лу чан, Нис тор Ау рел, Па ун Ти ту, Пе тре ску Ге ор ге, Пе тре ску Ма ри ја, 
Пин ку Фри да I, По па Лу чан, При ста ву Еле на I, Ре бе џеа Ла зар, Ру су Ва ле-
ри ја, Са ла џе ан Ва си ле, Скрип ка Пе тру ца III, Со а ре Еле о но ра, Спи ра Кон-
стан тин I, Сто јан Ма ри ја на, Ти ри бе џеа Ири ми ја, Тран да фир Ју ли јан III, 
Ту дор Јо нел.

Го ди на упи са 1953: Бу кур Ђе ор ђе та II, Бу су јо че а ну По лик се ни ја, Га лан 
Аф те кла III, Га му ле ску До рин, Де ли ју Фло ри ка, Дир на Алек сан дру, Кар ту-
во ја ну Ра да, Ла ле ску Ми хај, Лу ка Ни ко ли на, Лун гу Пе тру, Мир ча Ма ри је та, 
Ми хај Ви о ле та, Мор ко ве ску Вик тор, Па ра ски ве ску Ви о ри ка, Поп Лу чан, 
Си ма Кон стан тин, Та на се Јон, Хри сту Алек сан дру.

Го ди на упи са 1954: Ар гир До рин, Бог дан Сте ла, Или је ску Кон стан тин 
I, Јо не ску Ме ла ни ја, Поп Ро ди ка Ма ри ја, Та ту леа Кор не ли ја II, Ур зи ча ну 
Алек сан дру II, Хи млер Ре ги на, Хо пир те а ну Си до ни ја.

Го ди на упи са 1955: Бо шњак Ре ка, Драг неа Кон стан ца, Карп Мир ча, 
Ла зар Алек сан дру, Ма ле тић Бла го је, Ма реш Алек сан дру, Мир ја нић Ђо ка, 
Сват кау Јо ан, Стој шић То ма, Тран цу Ау ре ли ја, Чу кан Ана, Шварц До ри ка.

Го ди на упи са 1956: Ве ле ми ро вић Жив ко II, Ер де љан Еми ли ја, Га бу ра 
Лу чи ја I, Гал ме а ну Ли ди ја, Јо не ску Ели са бе та, Кер пе ни шан Ми о драг III, 
Ко дре а ну Јо а на, Ко сак Кри сти на, Кри стеа Но на, Кр стић Цвет ко, Лу ца Ни-
ко ле та, Мар ков Ми лен ко, Ма те је вић Ду шан II, Не дељ ков Ду ши ца, Ни ко лин 
Ми ро слав, Пе тро вић Ми ре ла, Ско бер ча Еу џе ни ја.

Го ди на упи са 1957: Ба кић Ми ли вој I, Бла го јев Ми ли ца I, Бог дан Мар-
га ре та, Бог да нов Све то мир I, Бру син Ми лој ка I, Ви кол Ана-Ма ри ја, Га бу ра 
Лу чи ја I, Јо ва но вић Ми лан, Јо не ску Иле а на, Ли тви нен ко Адри ја на, Мар ти нов 
Зор ка II, Мер гић Ан ђе ли ја, Ми лен ко вић Ду ши ца, Ожо га Ва си ле, Пе ја Ми хај 
I, Пе јић Кон стан тин I, Пе так Дра го љуб II, Пе тро вић Ви до са ва I, По па Еу џе-
ни ја, По по вић Јо ван I, Ра до ван Сми ља на, Сто ја но вић Во ји сла ва, Та на се леа 
Дој на, Те о до ро вић Ра до мир, Ун гу ре а ну Ви о ри ка, Фи ли по вић Алек сан дар, 
Ца ран Је ли ца, Ца ран Јо ван ка, Чо ков Вла ди мир I, Чо ла ко вић Јо ван II.

Го ди на упи са 1958: Ан дреј К. Вик то ри ја IV, Ан дре јић Јо ван, Бог дан 
Ва дим, Јеф тић Сте фан, Јо не ску Ма ри ја, Кам бу ре а ну Ђе ор ђе та, Ко ста ке 
Ште фа ни ја, Кр стеа Јо ни ка, Лу ска лов Ћи ра, Ми ле но вић Че до мир, Мир ја нић 
Дра го мир, Не врен чан Па ја, Ра би но вић Едит, Ра дан М. Ми хај, Са бљић Ге ор-
ги је I, То мић Ми ле.

Го ди на упи са 1959: Ал деа Ма ри ја на, Ба лу ца Ана, Бар чук Алек сан дру, 
Вар на Ро ди ка Еле на, Ге ор ги ју Кар мен, Ги о неа Јо нел II, Јо не ску Еу ђе ни ја, 

43 Ис пи са но из ма тич них књи га фа кул те та у Бу ку ре шту.
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Му ту ле а ну Ани ка, При ко пе Ана, Та лан џе ску Ми ха ил I, Фрн ку Вик то ри ја, 
Цо ку Јор да ке.

Го ди на упи са 1960: Ба чи ју Еле на, Бер ку Пе тра, Гир да Кон стан тин, 
Ки ру Ан дреј, Кри стеа Фло ри ка, Кри стеа Ште фа ни ја, Мар ков Да ни ца, Не гре-
ску Ма ри ја на II, Пе ли мон Ма ри ја на, Ра хоц ки Га ли на, Сма ран да Ол теа, Со-
бол Алис I, Стан Еле на, Ста те ску Ан то не та, Тин џи ре Кор не ли ја, Ун гу ре а ну 
Ма ри ја. 

Го ди на упи са 1961: Ба ла бан Кри сти ја на, Бе кле а ну Ро ди ка, Га зи ба ра 
Пе тра, Мар ков Све то зар, Ма су ти Бо ри слав, Мун ћан Иван, Не а гу Ми хај, 
Ни ко лин Кр ста II, Пан те ли је Фе ли чи ја, Са вић Жар ко.

Го ди на упи са 1963: Го не Ђе ор ђе та, Гре ки лов ски Ви о ри ка, Јо не ску 
Ма ри ја, Не но ју Сан да.

Го ди на упи са 1965: Ар су Ми ха е ла, Аћи мов Ве лин ка, Ба ла ни ка Ма ри-
је та III, Илић Ђур ђев ка, Јо ва Ма ри ја I, Му тић Ма ри ја, По по вић Ол га, Се ри 
Исми на, Стој ка Еле на, То шић Ми ле ва, Тур ку Еле на, Чи змаш Бо ри ца.

Го ди на упи са 1966: Бе лин Ми лан, Жи ва нов Ве лин ка, Ма рин Ми ли ца, 
Пу тин Ол га, Ра ду Сма ран да, Там чен ку Алек сан дру, То шић Ол га, Трен теа 
Ве ро ни ка.

Го ди на упи са 1968: Бир та Иван III, Гру јић Ве ри ца, Де спо то вић Стан ко 
I, Еу ме нов Пи сти ми ја, По по вић Ана, Сте ри о ју Су зе та, Су бин Је ле на.

Го ди на упи са 1970: Лу ја нов Мил ка I, Па нић Зла то мир, То до ров Ми о-
мир, Фок ша Иле а на, Фор ма џи ју Кри сти на, Ште фа не ску Ђе ор ђе та.

Го ди на упи са 1972: Бер ка ру Фло рен ти на, Гво зде но вић Сла во мир, За-
ха ри ја Еу џе ни ја, Јо не ску Еле на, Одо ро а ба Га бри је ла, Ћо сић Го ран.

Го ди на упи са 1974: До ру Дој на, Гри го ри ју Да на, Ка три не ску Ђе ор ђе та, 
По пе ску Фло рин, Ре те ган Да на, Стан ков Ме ла ни ја, Хар су ле ску Фло рен ца, 
Чу ка Кар мен.

Го ди на упи са 1976: Ка пи тан Ра мо на, Ки цу ле а са Ок та ви ја, Кон стан-
ти не ску Га бри је ла, Пал Ири на, Ра дан Н. Ми хај, Ра дин Ми ли на, Ша ро њев 
Да ни ца.

Го ди на упи са 1978: Алек сан дру Јо нел, Ди ми тар Љу бо мир Ди ми тров, 
До га ре ску Ли ја на, Зи лин ски Еле на, Ки ће ску Ма ри ја на, Ко ста ке Дој на, Ма-
те ја ну Ма ри не ла, Ми ски је Еу џе ни ја, Пет ко вић Сне жа на, Та на се ску Да ни-
је ла.

Го ди на упи са 1980: Ко ста ке До ру, Ко стеа Адри јан, Ко шо ве а ну Ма ри-
не ла, Па у ло вић Ма ри не ла, Пет ку Ко сте ла, Те мен ски Кар мен, Шер бан Јо а на.

Го ди на упи са 1982: Ба ран га Вик то ри ја, Да ви де ску Да ни је ла, За ву Ве-
ро ни ка, Лу пу Ма ри ја на, Ма те је ску Фло рен ти на, Ни ку ле ску Те о до ра, Та та ру 
Сил ви ја, Триф Ра ду.

Го ди на упи са 1984: Дин ка Пе тре, Јон Пе тру ца, Јо ни ка Кар мен, Кор бе-
а ну Кар ми на, Об ра дов Ми о драг, Тран да фир Ди ја на, Чо ка нел Лу кре ци ја.

Го ди на упи са 1986: Ја но шев Ра до сла ва, Ка ра ва си ле Ау ро ра, По пе ску 
Вик тор, Рај ко вић Ср ђан, Со а ре Фло рен ти на, Цир леа Ка та лин, Шољ мо шан 
Јо ван ка.
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СТРУК ТУ РА ГЕ НЕ РА ЦИ ЈА СТУ ДЕ НА ТА СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА 
ПО НА РОД НО СТИ

Го дина  
упи са 

Ру му ни Ср би О ста ли Све га 

У пи са ни Ди пло
ми ра ли У пи са ни Ди пло

ми ра ли 
У пи
са ни 

Ди пло
ми ра ли У пи са ни Ди пло-

ми ра ли
1952. 39 28 3 1 42 29
1953. 18 16 18 16
1954. 8 5 1 1 9 6
1955. 7 2 3 1 2 1 12 4
1956. 9 8 8 5 17 13
1957. 9 8 20 9 1 30 17
1958. 7 6 7 6 2 2 16 14
1959. 12 10 12 10
1960. 14 12 1 1 1 1 16 14
1961. 5 5 5 4 10 9
1963. 4 4 4 4
1965. 6 4 6 6 12 10
1966. 3 3 5 5 8 8
1968. 2 2 4 3 1 7 5
1970. 3 3 3 2 6 5
1972. 4 4 2 2 6 6
1974. 7 7 1 1 8 8
1976. 3 3 4 4 7 7
1978. 7 7 2 2 1 1 10 10
1980. 6 6 1 1 7 7
1982. 8 8 8 8
1984. 6 6 1 1 7 7
1986. 4 4 3 3 7 7

Све га: 191 161 76 56 12 7 279 224

LIM BA SÂRBĂ LA UNI VER SI TA TEA DIN BU CU REȘTI 

Mir ko Živ ko vić

Re zu mat

Ca te dre le de lim bi sla ve au exi stat încă din se co lul al XIX-lea la Universităţile din 
Bu cu reşti , Cluj şi Iaşi, ul te ri or şi la nou fon da ta Uni ver si ta te din Ti mişoa ra. De spre ju bi leul 
sla vi sti cii la Uni ver si ta tea din Ti mişoa ra a scris Ji va Mi lin (Те ми швар ски збор ник, 5, 2008). 
Prin pre zen tul ar ti col de di cat sla vi sti cii la Uni ver si ta tea din Bu cu reşti  se întregeşte te ma 
menţionată. Ar ti co lul conţinând in for maţii  do ar până la anul 1986, indică ne ce si ta tea 
efectuării cercetărilor în con ti nu a re.
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THE SER BIAN LAN GU A GE AT THE UNI VER SITY OF BUC HA REST

Mir ko Živ ko vić

Sum mary

The De part ments of Sla vic lan gu a ges exi sted sin ce the 19th cen tury at the Uni ver-
si ti es of Buc ha rest, Cluj and Iaşi, la ter at the Uni ver sity of Ti mişoa ra as well. An ar tic le 
abo ut the an ni ver sary of the Sla vi stics at the Uni ver sity of Ti mişoa ra was writ ten abo ut 
Ji va Mi lin (Те ми швар ски збор ник, 5, 2008). The ar tic le abo ut Sla vi stics at the Uni ver sity 
of Buc ha rest com ple tes the men ti o ned to pic, alt ho ugh it con ta ins da ta un til 1986 only, 
which in di ca tes the ne ces sity of furt her re se ar ches.



UDC 378.22(=163.41)(498)

Д у  ш а н  Ј .  П о  п о в

СР БИ ИЗ РУМУНИЈE – ДОК ТО РИ НА У КА (I) 

СА ЖЕ ТАК: Ти ту ла док то ра на у ка сма тра на је још од сред њег ве ка вр хун цем 
на уч не ка ри је ре по је ди на ца. Она је нај че шће по ве за на са про свет ном ка ри је ром, 
од но сно на уч но и стра жи вач ким ра дом до тич не осо бе. Не за не ма рив број Ср ба са 
да на шње те ри то ри је Ру му ни је сте као је ти ту лу док то ра на у ка, по чев са Са вом 
По по ви ћем Те ке ли јом, 1786. го ди не. У ра ду су при ка за ни сви Ср би док то ри на у ка 
са на шег под руч ја, не за ви сно од стру ке, од ме ста где су и од вре ме на ка да су од-
бра ни ли док тор ску ди сер та ци ју. Због оби ља по да та ка гра ђа ће би ти об ја вљи ва на 
у на став ци ма, по из ве сним гру па ма, а у сва кој гру пи хро но ло шки, ре до сле дом го-
динa ро ђе ња. Овај пр ви део об у хва та ов да шње Ср бе док то ре на у ка ко ји су док то-
ри ра ли у тра ди ци о нал ном си сте му школ ства (до Бо лоњ ског про це са) а ра ди ли у 
на став ном ка дру на ви со ким шко ла ма у Ру му ни ји или ино стран ству.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ср би, док то ри на у ка, Ру му ни ја, уни вер зи тет ска на ста ва.

Још у сред њем ве ку, ка да је на у ка узе ла ве ћи за мах, и ка да су сред ства 
ко му ни ци ра ња и ин фор ми са ња ме ђу на уч ни ци ма по ста ла при сту пач ни ја, 
сма тра ло се да је вр ху нац сва ке на уч не ка ри је ре упра во од бра на док тор ске 
ди сер та ци је и сти ца ње на зи ва док то ра на у ка. У ве ћи ни слу ча је ва, ти ту ла 
док то ра на у ка у ве зи је, с јед не стра не, са ди дак тич ком ка ри је ром, а с дру ге 
стра не – са на уч но и стра жи вач ком ка ри је ром, би ло да се она од ви ја у окви ру 
не ког уни вер зи те та, или у не ком ис тра жи вач ком ин сти ту ту.

Тра ди ци о нал ни на чин сти ца ња док тор ске ти ту ле, ко ји се прак ти ко вао 
по след њих де це ни ја у мно гим зе мља ма, пред ви ђао је да кан ди дат, на кон 
не ко ли ко го ди на на уч ног „са зре ва ња” и од го ва ра ју ћег при јем ног ис пи та, уз 
упут ство мен то ра, по сле по ла га ња 2-3 ис пи та, пред ко ми си јом струч ња ка 
из до ме на, од бра ни док тор ску ди сер та ци ју и стек не ти ту лу док то ра на у ка 
у од ре ђе ној на уч ној обла сти. 

Што се ти че Ср ба са да на шње те ри то ри је Ру му ни је, мо же мо са ра до шћу 
кон ста то ва ти да и у том прав цу има мо ду гу тра ди ци ју. На и ме, Ара ђа нин 
Са ва По по вић Те ке ли ја (Арад, 17/28. ав густ 1761. – Арад, 21. сеп тем бар / 7. 
ок то бар 1842), го ди не 1786. по стао је пр ви док тор прав них на у ка код Ср ба, 
од бра нив ши док тор ску ди сер та ци ју на Прав ном фа кул те ту Бу дим ског уни-
вер зи те та. Ме ђу тим, иа ко је сте као док тор ску ти ту лу, Са ва Те ке ли ја се ни је 
опре де лио за уни вер зи тет ску ка ри је ру, већ је де лао у прав ном и по ли тич ком 
жи во ту та да шње Угар ске; упам ћен је као ве ли ки до бро твор и бо рац за основ на 
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пра ва срп ског на ро да у Хаб збур шкој ца ре ви ни. Пр ви Ср бин док тор ме ди ци не 
у об но вље ној Ср би ји, био је, та ко ђе Ара ђа нин, Јо ван Сте јић (Арад, 6. ок то бар 
1802. – Бе о град, 23. но вем бар 1853), ко ји је сте као док то рат у Бе чу 1829. го ди не.

У овом ра ду при ка за ће мо лич но сти Ср ба док то ра на у ка, али због оби-
ља по да та ка гра ђу ће мо об ја вљи ва ти у на став ци ма, по из ве сним гру па ма, а 
у сва кој гру пи хро но ло шки, ре до сле дом годинa ро ђе ња. Овај пр ви део об у-
хва та Ср бе док то ре на у ка ро ђе не до 1935, ко ји су док то ри ра ли у тра ди ци о-
нал ном си сте му школ ства (до Бо лоњ ске кон вен ци је), а ра ди ли у на став ном 
ка дру на ви со ким шко ла ма у Ру му ни ји или ино стран ству. 

Ра ден ко СТАН КО ВИЋ
Основнибиографскиподаци.Ра ден ко Стан ко-

вић је ро ђен 14/26. апри ла 1880. у се лу Ле ско ви ци 
(Ру му ни ја, Ка раш-се ве рин ска жу па ни ја). Ње гов 
отац За ри ја био је пра во слав ни све ште ник, про то-
је реј, ко ји је од 1869. до 1890. го ди не слу жио у Срп-
ској пра во слав ној цр кви у Ле ско ви ци.1 Ра ден ко је 
био оже њен Да рин ком, ро ђе ном Ми ло ва нов; има ли 
су си на Ра де та (ва јар, сту ди рао је у За гре бу у кла си 
про фе со ра Ива на Ме штро ви ћа и за тим био про фе-
сор на Ака де ми ји ли ков них умет но сти у Бе о гра ду) 
и ћер ку Ми ла ну. Да рин кин отац, Сте ван Ми ло ва-

нов, сту ди рао је при род не на у ке у За гре бу и Бу дим пе шти, био је про фе сор 
и ди рек тор Срп ске ве ли ке гим на зи је у Но вом Са ду и ау тор уџ бе ни ка.2 Сви 
чла но ви по ро ди це би ли су му зич ки об да ре ни: Ра ден ко је сви рао ви о ли ну, а 
су пру га Да рин ка и де ца Ра де та и Ми ла на – кла вир. Ра ден ко Стан ко вић је 
умро у Бе о гра ду, 5. де цем бра 1956; са хра њен је на Но вом гро бљу у Бе о гра ду. 

Школовање,стручноусавршавање.Основ ну шко лу по ха ђао је у Бе лој 
Цр кви, Срп ску ве ли ку гим на зи ју у Но вом Са ду и ма ту ри рао је 1898. го ди не. 
Ви со ко шко ло ва ње по чео је на Ме ди цин ском уни вер зи те ту у Ин збру ку, а 
за вр шио на Уни вер зи те ту у Бе чу, где је ди пло ми рао 1903. го ди не. У Бе чу 
оста је и по сле ди пло ми ра ња (1903–1906), као аси стент на чу ве ној Ин тер ној 
кли ни ци Хер ма на Нот на ге ла. Ту ра ди под ру ко вод ством про фе со ра Кар ла 
Ланд штај не ра, ко ји ће 1930. до би ти Но бе ло ву на гра ду из ме ди ци не, за про-
на ла зак, од но сно кла си фи ка ци ју, крв них гру па.3 

Професионалнаидидактичкакаријера. Го ди не 1906. до ла зи у За греб 
и до 1920. ра ди као ле кар оп ште прак се. На кон то га по чи ње ње го ва ди дак-
тич ка ка ри је ра, по што је 1921. иза бран за ван ред ног про фе со ра кар ди о ло ги је 
на но во о сно ва ном Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Сма-

1 Ва са Лу пу ло вић, Срп ска пра во слав на па ро хи ја из Ле ско ви це кроз вре ме, Те ми швар, 2012, 
стр. 39.

2 http://www.liv ni ca-je re mic.co .rs /en g/va ja ri/ra de ta_stan ko vic.php
3 Дра го мир Бон џић, „Ср би из Ру му ни је про фе со ри уни вер зи те та – при лог про у ча ва њу 

срп ске ин те лек ту ал не ели те у 20. ве ку”, Кул ту ра Ре пу бли ке Ср би је и Ср ба у Ру му ни ји, збор ник 
(уред ни ци: Не над А. Ва сић и Сан дра Р. Да ви до вић), Бе о град, 2020, стр. 90–107. 
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тра се да је Ра ден ко Стан ко вић био је дан од чел них осни ва ча кар ди о ло ги је 
у Ср би ји. На ред не, 1922. го ди не, као је дан од, у то вре ме, нај по зна ти јих 
кар ди о ло га у Евро пи, др Ра ден ко Стан ко вић је у Бе о гра ду осно вао пр ву Ин-
тер ну про пе дев тич ку кли ни ку (тј. кли ни ку где сту ден ти, кроз прак су, уче 
ка ко се утвр ђу је ди јаг но за не ке ин тер не бо ле сти). Том при ли ком је у Ср би ју 
до нео и пр ви елек тро кар ди о граф ски апа рат за кли ни ку. За ре дов ног про фе-
со ра Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду иза бран је 1929. го ди не. Пре то га, 
у свој ству ван ред ног про фе со ра на истом фа кул те ту, бо ра вио је 1921. као 
сти пен ди ста Рок фе ле ро ве фон да ци је у Њу јор ку, ба ве ћи се ис тра жи ва њи ма 
крв них гру па љу ди, да кле, у до ме ну у ко јем је још у Бе чу ра дио са про фе-
со ром Ланд штај не ром. Струч ни пре стиж омо гу ћио му је до би ја ње нов ча них 
сред ста ва за опре ма ње бол ни це та да нај са вре ме ни јом апа ра ту ром. Бол ни цом 
је упра вљао све до дру ге по ло ви не 1932, ка да се по све тио по ли тич кој и со-
ци јал ној де лат но сти: по стао је се на тор и ми ни стар про све те. Ње го во ге сло 
би ло је да ко хо ће уни вер зи тет ску ка ри је ру не мо же да се ба ви при ват ном 
прак сом, што је лич ним при ме ром и до ка зао.4 

Научнаделатност.На уч ни до ме ни у ко ји ма је ис тра жи вао би ли су: 
кар ди о ло ги ја; ин тер на про пе дев ти ка; кла си фи ка ци ја крв них гру па.5

Докторскадисертација. Ра ден ко Стан ко вић је док то ри рао на Уни вер-
зи те ту у Бе чу, код про фе со ра Кар ла Ланд штај не ра, ко јем је, од мах по ап сол-
ви ра њу на Ме ди цин ском фа кул те ту, био аси стент. 

Пробранабиблиографија. На по чет ку сво је ка ри је ре, у За гре бу је био 
уред ник ме ди цин ског струч ног ча со пи са Lječ nič ki vje snik (бро је ви XXXI II, од 
1911. год.).6 Пи сао је и члан ке са по ли тич ком про ју го сло вен ском са др жи ном. 
Го ди не 1922. у За гре бу је по стао са и зда вач Ju go sla ven ske nji ve, а у Бе о гра ду 
је 1923. пре у зео пе ри о дик Но ви лист, ко ји је до та да из да вао Мир ко Цвет ков. 

Изборстручнихнаписа. „Арит ми је”, Ме ди цин ски пре глед 1/1926; „О 
кон стант но сти по ја ва код ми трал не сте но зе”, Ме ди цин ски пре глед 2/1928; 
„Но со ло ги ја у ин тер ној ди јаг но сти ци”, Ме ди цин ски пре глед 3/1929; „О по ре-
ме ћа ју еко но ми је ср ча ног ра да код уро ђе них ср ча них ма на”, Ме ди цин ски 
пре глед 3–4/1929; Enzyma tische Hydrolyse des Ke ra tins mit dem Kropf saf te des 
Astur pa lum ba ri us (Ha bicht) und Vul tur mo nac hus (Kut ten ge i er), [коаутор], Wal ter 
de Gruyter, Ber lin – New York 1929.7

Чланствоунаучнимистручниморганизацијама. Био је члан упра ве 
Срп ског при вред ног дру штва „При вред ник” у За гре бу. 

Посебности.Осим струч ног и ди дак тич ког ра да, проф. др Ра ден ко 
Стан ко вић био је ак ти ван и у по ли тич кој сфе ри. По чет ком два де се тих го-

4 Jo van Mi ćić, Dra gan D. Mi cić, „Osam de set go di na na sta ve in ter ne me di ci ne na me di cin skom 
fa kul te tu uni ver zi te ta u Be o gra du (1922–2002)”, Srp ski ar hiv za ce lo kup no le kar stvo, 2003, vol. 131, 
br. 7–8, 351–364.

5 Jo van Mak si mo vić, „Do pri nos le ka ra iz Voj vo di ne u us po sta vlja nju zdrav stve ne slu žbe u Sr biji 
i osni va nju i ra du Srp skog le kar skog druš tva”, Me di cin ski pre gled, No vi Sad, mar t–a pril, LXI (3–4), 2008, 
191–203. 

6 Vla di mir Du gač ki, „Me di cin ska pe ri o di ka u Hr vat skoj do 1918. go di ne”, Stu dia le xi co grap hi ca: 
ča so pis za lek si ko gra fi ju i en ci klo pe di sti ku, Za greb, 4, 1(6) (2010), 115–127. 

7 Овај рад је 13. ок то бра 2009. об ја вљен по но во, у елек трон ском об ли ку: DOI: https://doi.org/ 
10.1515/bchm2.1929.181.5-6.291
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ди на XX ве ка у За гре бу је био по ве ре ник за со ци јал ну по ли ти ку у На род ном 
ви је ћу. Лич ни ле кар кра ља Алек сан дра I по стао је 1929. Од но вем бра 1932. 
до ја ну а ра 1934. био је ми ни стар про све те, у вре ме ка да је, 10. мар та 1933, у 
Бе о гра ду пот пи са на Школ ска кон вен ци ја из ме ђу Кра ље ви не Ру му ни је и 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, ко јом се ре гу ли ше пи та ње срп ских ма њин ских 
основ них шко ла у ру мун ском Ба на ту и ру мун ских основ них шко ла у ју го-
сло вен ском Ба на ту.8 Ње го ва по ли тич ка ка ри је ра кру ни са на је по сле уби ства 
кра ља Алек сан дра I, 1. ок то бра 1934, ка да је име но ван за јед но га од тро ји це 
кра љев ских на ме сни ка ма ло лет ном кра љу Пе тру II Ка ра ђор ђе ви ћу (чи ји је, 
од ра ни је, био лич ни ле кар), са кне зом Па влом Ка ра ђор ђе ви ћем и др Ивом 
Пе ро ви ћем. Њи хо во на ме сни штво тра ја ло је до вој ног уда ра, 27. мар та 1941, 
ка да су на ме сни ци пот пи са ли остав ку. Са вре ме ни исто ри ча ри сма тра ју да 
је су штин ска власт при па да ла Па влу Ка ра ђор ђе ви ћу, а да су дру га дво ји ца 
на ме сни ка све де на на „при сут не гра ђа не”.9По оку па ци ји Ју го сла ви је, Нем ци 
су др Ра ден ка Стан ко ви ћа ухап си ли, од ве ли у Ау стри ју и по ку ша ли да га 
на го во ре да фор ми ра срп ску вла ду и бу де оку па циј ски упра ви тељ Ср би је. 
По што је он то од био, пу штен је на кон го ди ну да на и по по врат ку у Бе о град 
је пен зи о ни сан, али се до кра ја ра та на ла зио у стро гом кућ ном при тво ру. 
По сле осло бо ђе ња, но ве вла сти сма тра ле су га не по доб ним, те се ни је мо гао 
вра ти ти ка те дри и кли ни ци. Иа ко се за вре ме Дру гог свет ског ра та ни је ба-
вио по ли ти ком, но ве вла сти су га про гла си ле не при ја те љем, сма тра ле су да је 
са ра ђи вао са оку па то ром. Осу ди ле су га 1949. на 12 го ди на за тво ра, од у зе ле 
сав по ро дич ни име так и утам ни чи ле га у ка зни о ни ци у Срем ској Ми тро ви-
ци. По из ла ску из за тво ра, где је био му чен и по ни жа ван, на ру ше ног здра вља 
умро је 1956. у Бе о гра ду. Од лу ком Де ка на та Ме ди цин ског фа кул те та у Бео-
гра ду, проф. др Ра ден ко Стан ко вић ре ха би ли то ван је 24. ја ну а ра 2001, а Окру-
жни суд у Бе о гра ду по твр дио је ре ха би ли та ци ју по сле по ла ве ка од ње го ве 
смр ти, 18. де цем бра 2006. го ди не. 

Јо ван ХА ЏИ
Основнибиографскиподаци.Јо ван Ха џи је ро ђен 10/22. но вем бра 1884. 

у Те ми шва ру (Фа бри ки), од оца Па вла, зва нич ни ка на по шти, и мај ке Ан ке, 
рођ. Ко стић, из Но вог Са да. По ро ди ца Ха џи по ре клом је из ју го за пад ног де ла 
Ма ке до ни је (око ли на ме ста Ко за ни). Јо ва нов де да био је пра во слав ни све ште-
ник у Те ми шва ру (Ме ха ли).10 Јо ван је имао се стру Ма ри ју и бра та Сте ва на. 
Био је оже њен Ђур ђи цом, рођ. Пе тро вић из Оси је ка, и с њом имао си но ве: 
Алек сан дра (умро је млад) и Ду ша на.11 Ду шан (ро ђен у Љу бља ни, 26. ав гу ста 

8 Те ми швар ски ве сник, год. I, бр. 7, 1933, стр. 1. Та чан на зив кон вен ци је на ру мун ском је 
„Con venția între Re ga tul României şi Re ga tul Iu go sla vi ei re la tiv la Re gu la men tul şco li lor pri ma re mi-
no ri ta re din Ba nat” и об ја вље на је у слу жбе ном ли сту Mo ni to rul Ofi cial, Nr. 220, 25. sept. 1933 
(Le gea Nr. 150, 25. sept. 1933). 

9 https://sr.wi ki pe dia.or g/wi ki/Ра ден ко_Стан ко вић
10 Де да му је све ште ник Кон стан тин Ха џи (1820, Те ми швар – 1906, Ме ха ла); вид. о ње му у 

књи зи: Сте ван Бу гар ски, Љу бо мир Сте па нов, Ср би у Те ми шва ру. Ме ха ла, Те ми швар, 2008, стр. 
89.

11 Дру ге по дат ке о Јо ва ну Ха џи ју, вид. у књи зи: Д. Бон џић, Нав. де ло, стр. 94–97.
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1921), био је ди пло ми ра ни фи зи ко хе ми чар, ре дов ни 
про фе сор Уни вер зи те та у Љу бља ни, ре дов ни члан Сло-
ве нач ке ака де ми је зна но сти и умет но сти (СА ЗУ) и 
по ча сни про фе сор Уни вер зи те та „Св. Ки рил и Ме то-
ди је” у Ско пљу.12 Јо ван Ха џи је пре ми нуо 11. де цем бра 
1972. у Љу бља ни.13 

Школовање,стручноусавршавање. Основ ну шко-
лу и гим на зи ју Јо ван Ха џи је по ха ђао у За гре бу, а 
за тим је сту ди рао на Уни вер зи те ту у Бе чу (1903–1907). 
Ту је сте као и ти ту лу док то ра фи ло зо фи је, сме ра при-
род них на у ка, 1907. го ди не. 

Професионалнаидидактичкакаријера. Го ди не 1907. за по шља ва се у 
Зе маљ ском му зе ју у За гре бу, а 1908. по ста је про фе сор сред ње шко ле и, исто-
вре ме но, аси стент на Ка те дри за ком па ра тив ну ана то ми ју Фи ло зоф ског фа-
кул те та Све у чи ли шта у За гре бу. Го ди не 1913. по ста је при ват ни до цент зоо ло-
ги је и ком па ра тив не ана то ми је, а 1919. на став ник на Го спо дар ско-шу мар ском 
фа кул те ту. Сле де ће го ди не уна пре ђен је у ван ред ног, а 1921. у ре дов ног про-
фе со ра на Уни вер зи те ту у Љу бља ни. Фе бру а ра 1939. одр жао је струч но пре-
да ва ње на Ко лар че вом на род ном уни вер зи те ту у Бе о гра ду. То ком Дру гог 
свет ског ра та жи вео је у Бе о гра ду (1944). 

Научнаделатност. За ње га се сма тра да је био сло вен ски зо о ло ги чар 
срп ског по ре кла. Об ја вио је пре ко сто ти ну ра до ва и на уч них рас пра ва из 
обла сти екс пе ри мен тал не зо о ло ги је, мор фо ло ги је ни жих жи во ти ња, раз вој-
не би о ло ги је, си сте ма ти ке, тур бе ла риј ске те о ри је о по стан ку жи во ти ња, као 
и би о ло ги је и фа у не Ја дран ског мо ра. Био је по знат по то ме што је из ра дио 
соп стве ни си стем кла си фи ка ци је жи во ти ња („Ха џи јев си стем”). 

Докторскадисертација. Ти ту лу док то ра при род них на у ка сте као је 
од мах по за вр шет ку фа кул те та, 1907, на Уни вер зи те ту у Бе чу, од бра нив ши 
ди сер та ци ју под на сло вом О нер вном си сте му хи дре.14

Пробранабиблиографија.15„Vor ver suc he zur Bi o lo gie von Hydra”, Ar chiv 
für Ent wic klun gsmec ha nik der Or ga ni smen, 22, 38–47 (1906); Ei ni ge Ka pi tel aus 
der Ent wic klung sgeschic hte von Chrysa o ra, Arb Zool Inst Univ Wi en, 1909; The 
Evo lu tion of the Me ta zoa: In ter na ti o nal Se ri es of Mo no graphs on Pu re and Ap plied 
Zo o logy, Vol. 16, Kin dle Edi tion, 2013; „Skor piony eu ro pej skie Pań stwo we go 
Mu ze um Zo o lo gic zne go w War sza wie; Skor pi o ne des Pol nischen Zo o lo gischen 
Sta at smu se ums”, An na les Mu sei Zo o lo gi ci Po lo ni ci, 9, 4, 29–34 (1930); „Kur ze 
zo o ge o grap hische Uber sicht Ju go sla vi ens: Mit 2 Kar ten skiz zen im Tex te”, SIL 
Pro ce e dings, 1922–2010, 7, 1 (1935);16 „Ap pli ca tion of the Prin ci ples of Phylem bryo-
ge ne sis to the Pro ti sta, Na tu re, 169, pp. 1019 (1952); „An At temp to Re con struct the 
System of Ani mal Clas si fi ca tion”, Syste ma tic Zo o logy, 2, 4, 145–154 (1953); „Die 
morp ho lo gische Be de u tung der Wim per ro set ten der Kte nop ho ren”, Jo ur. Fac. Sci. 

12 https://www.sa nu.ac .rs /clan/had zi-du san/
13 https://ar chi ve.ph /20121222161503/http://www.sa nu.ac .rs /Clan stvo/IstClan.aspx
14 https://sr.wi ki pe dia.or g/wi ki/Јо ван_Ха џи#ci te_no te-2 
15 https://scho lar.go o gle.co m /scho lar?start=20&q=Jo van+Had zi&hl=ro&as_sdt =0,5
16 Рад об ја вљен по но во, у елек трон ском об ли ку, 1. де цем бра 2017.
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Hok ka i do Univ., Ser. VI, Zool. 13, 32–36 (1957); The Evo lu tion of the Me ta zoa, 
Per ga mon Press, 1963.17 

Чланствоунаучнимистручниморганизацијама. Био је члан Ју го-
сла вен ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти (ЈА ЗУ) у За гре бу. За до пи сног 
чла на Срп ске кра љев ске ака де ми је (Оде ље ње при род них на у ка) иза бран је 
17. фе бру а ра 1936. а за ре дов ног чла на Сло ве нач ке ака де ми је зна но сти и умет-
но сти (Slo ven ska aka de mi ja zna no sti in umet no sti – SA ZU) 7. ок то бра 1938. 
го ди не. Био је, та ко ђе, по чев од 22. мар та 1948, до пи сни члан Срп ске ака де-
ми је на у ка (Оде ље ње при род но ма те ма тич ких на у ка), за тим члан Че хо сло-
вач ке ака де ми је на у ка од 1970. и по ча сни члан ви ше на уч них дру шта ва. 

Наградеипризнања.За на уч не за слу ге у до ме ну зо о ло ги је на гра ђен је 
Пре шер но вом на гра дом (1956), а 1969. до био је ти ту лу по ча сног док то ра Уни-
вер зи те та у Љу бља ни. Не ко ли ко вр сти бес кич ме ња ка до би ло је на зив по ње-
го вом име ну, као на при мер, Asta go bi us had zii, Cyclo pi na had zii, Isohypsi bi us 
had zii и Nip har gus had zii. Био је пред сед ник сло ве нач ког Дру штва за ис тра-
жи ва ње пе ћи на (од 1927. до 1945).18 У ве зи са ње го вим на уч ним ра до ви ма 
на пи са но је не ко ли ко на уч них рас пра ва и књи га: Car ter, G. S., „On Ha dži’s 
In ter pre ta ti ons of Ani mal Phylo geny”, Syste ma tic Zo o logy, 3 (4) стр. 163–173 
(1954), doi:10.2307/2411377. JSTOR 2411377; Kot pal, R. L., Ori gin of me ta zoan, 
Mo dern Text Bo ok of Zo o logy: In ver te bra tes (10th ed.), Ras to gi Pu bli ca ti ons, 
pp. 192–193 (2008) и др. До бит ник је ви ше ор де на: Св. Са ве 3. ре да, Ју го сло-
вен ске кру не 3. ре да, Ор де на ра да 1. ре да, Ор де на за слу га за на род, На гра де 
АВ НОЈ-а 1967. и дру гих ор де на и на гра да. 

Посебности.Као млад, био је ак ти ван у „Зо ри”, сту дент ском дру штву 
срп ске омла ди не у Бе чу, где је, из ме ђу оста лог, 25. но вем бра 1905. одр жао 
пре да ва ње „О до са да шњем ста њу де сцен дент не те о ри је у зо о ло ги ји”. Сло-
ве нач ка ака де ми ја на у ка и умет но сти осно ва ла је 1950. Би о ло шки ин сти тут, 
на чи јем је че лу, до сво је смр ти, био Јо ван Ха џи. И да нас овај ин сти тут носи 
име Јо ва на Ха џи ја. 

Бо ри слав ПО ПО ВИЋ
Основнибиографскиподаци.Бо ри слав По по вић ро ђен је 1906. го ди не 

у Ча ко ву (Ру му ни ја, Та ми шка жу па ни ја). Био је је дан од по зна тих Ча ко ва ца: 
адво кат, по ли ти чар, ди рек тор Пе да го шког ин сти ту та. Пре ми нуо је у Те ми-
шва ру 1982. го ди не.

Школовање,стручноусавршавање.О ње го вом шко ло ва њу ско ро се 
ни шта по у зда но не зна, па ни ка да је, где је и уоп ште да ли је од бра нио док-
тор ску те зу. Ме ђу тим, ка да је ССКДУР 31. мар та 1946. све ча но отво рио у 
Те ми шва ру На род ни уни вер зи тет, ме ђу пре да ва чи ма би ли су адво кат Бо ри-
слав По по вић и про фе сор ме ди ци не Бран ко Сте фа но вић.19

17 re prints.li b.ho ku dai.ac .jp 
18 https://en.wi ki pe dia.or g/wi ki/Jo van_Ha dži
19 Ан дреј Ми лин, Ми о драг Ми лин, Цвет ко Ми хај лов, Ср би у Ру му ни ји за вре ме ко му ни зма, 

Те ми швар, 2011, стр. 34. 
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Професионалнаидидактичкакаријера. На кон 
за вр шет ка Дру гог свет ског ра та и по сте пе не про ме не 
по ли тич ког ре жи ма у Ру му ни ји, по чев од 1945, ука-
за ла се пре ка по тре ба за осни ва ње уни вер зи те та у 
Те ми шва ру ко ји би, по ред по сто је ће По ли тех нич ке 
шко ле (осно ва не 1920), био из вор при пре ме ви со ко шко-
ло ва них ка дро ва, по треб них при вре ди и на ста ви. На-
кон ви ше не у спе лих по ку ша ја, Де кре том бр. 175/1948. 
осно ван је Пе га го шки ин сти тут, са са мо јед ном на став-
ном је ди ни цом, Фа кул те том ма те ма ти ке и фи зи ке, а 
шко ло ва ње је тра ја ло три го ди не.20 Фа кул тет је по чео 
да ра ди 1950. а 1. ја ну а ра 1951. пре ме стио се у соп стве ну згра ду (ста ро кри ло 
да на шњег За пад ног уни вер зи те та). До 1958. на че лу ин сти ту та био је постав-
љен један директор. Пр ви ди рек то ри би ли су: проф. др Ми ха ил Гер ма не ску 
(де цем бар 1948. – ок то бар 1951) и ван ред ни про фе сор Јо ан Би теа (ок то бар 1951. 
– окто бар 1952). По сле њих је за ди рек то ра на и ме но ван Бо ри слав По по вић, 
и ту функ ци ју оба вљао је од ок то бра 1952. до фе бру а ра 1956.21 Тек 1958, на-
кон што је Пе да го шком ин сти ту ту до дат и Фи ло ло шки фа кул тет, функ ци ја 
ди рек то ра пре тво ре на је у функ ци ју рек то ра. Кра јем 1956, ка да је фор ми ра но 
Цен трал но ве ће Фрон та на ци о нал не де мо кра ти је, Бо ри слав По по вић, „про-
фе сор уни вер зи те та, пред сед ник Са ве за адво ка та Те ми шва ра”, иза бран је за 
пу но прав ног чла на.22 Иа ко не ма екс пли цит них на зна ка о то ме, мо же се прет-
по ста ви ти да је, сход но ва же ћим за ко ни ма у на ста ви, Бо ри слав По по вић осим 
ру ко во де ће функ ци је пре да вао из ве стан број ча со ва, нај ве ро ват ни је из доме-
на по ли тич ких на у ка. Ова тврд ња се за сни ва на чи ње ни ци по ко јој је, па ра-
лел но са овом ру ко во де ћом функ ци јом, од 1948. до 1950. го ди не, у усло ви ма 
ка да је у на шим шко ла ма био ве лик не до ста так на став ног осо бља, прав ник 
Бо ри слав По по вић био и про фе сор у но во о сно ва ној Срп ској ме шо ви тој гим-
на зи ји у Те ми шва ру, где је пре да вао по ли тич ку еко но ми ју, марк си зам и устав.23 
У ле то 1950, Ми ни стар ство на ста ве ор га ни зо ва ло је у Пре де а лу дру ги те чај 
на срп ском је зи ку, за на став нич ко осо бље на ших шко ла; ди рек тор те ча ја био 
је прав ник др Бо ри слав По по вић.24 

Научнаделатност. Бу ду ћи да му је основ но за ни ма ње (адво кат) би ло 
из ра зи то прак тич ног ка рак те ра, др Бо ри слав По по вић се ни је ба вио на уч ном 
де лат но шћу чи ји су ре зул тат књи ге или сту ди је. Био је, ме ђу тим, ре ла тив но 
ак ти ван и об ја вљи вао је раз не члан ке и рас пра ве у та да шњим на шим пе ри-
о ди ци ма и ал ма на си ма, где је мо гао из не ти и сво ја на уч на или прак тич на 
ви ђе ња дру штве но по ли тич ких про бле ма.

20 Adrian Chi ri ac, „Aca de mi ci a nul Co ri o lan Drăgulescu – cti tor al chi mi ei în Uni ver si ta tea de Vest 
din Ti mişoa ra”, Co ri o lan Drăgulescu – 100 de ani de la naşte re, Ti mişoa ra, 2007, 53–59.

21 Ori zont, nr. 10 (1626), anul XXIX, oc tom brie 2017, стр. 26. На спрам име на Бо ри сла ва По-
по ви ћа ни је на зна че на док тор ска ти ту ла, већ са мо „про фе сор”. 

22 Scînteia ti ne re tu lui, Anul XII, Se ria II-a, Nr. 2358, Mar ti 4 de cem brie 1956, стр. 1. 
23 Ду шан Са бљић, Срп ско школ ство у Ру му ни ји 1919–1989, Те ми швар, 1996, стр. 86.
24 Исто, стр. 62. 



76

Пробранабиблиографија.25 „За кон о сре ђи ва њу се о ских и град ских ду-
го ва”, Те ми швар ски ве сник, год. I, бр. 1/1933; 2/1933; „Ју го сло вен ско-ру мун-
ско збли же ње”, Ал ма нах Жи вот, Те ми швар 1936, „Ан тиф.[ашистички] од бор 
Сла ве на из Ру му ни је и по ли тич ки про бле ми”, Прав да, год. II, бр. 24/1945; 
25/1945; „О Аграр ној Ре фор ми”, Прав да, год. II, бр. 26/1945; „Зе мљу они ма 
ко ји је об ра ђу ју!”, Прав да, год. II, бр. 46/1945; „23. ав густ 1944 – 23. ав густ 
1945”, Прав да, год. II, бр. 84/1945; „1945–1946”, Прав да, год. III, бр. 122/1946; 
„Ко има пра ва на де мо крат ске сло бо де”, Прав да, год. III, бр. 123/1946; „Је дин-
ство сло вен ских на ро да и де мо кра ти ја”, Прав да, год. III, бр. 147/1946; „Ус крс 
1946”, Прав да, год. III, бр. 150/1946; „Пут ру мун ске де мо кра ци је”, Ка лен дар 
Прав да за пре ступ ну го ди ну 1948. ко ја има 366 да на, Те ми швар, стр. 110–115.

Чланствоунаучнимистручниморганизацијама. Ду го вре ме на био 
је адво кат – прав ник Епар хи је те ми швар ске.Био је пред сед ник Адво кат ске 
ко мо ре Та ми шке жу па ни је од 1956. до 1968. го ди не.26 По себ но у го ди на ма пре 
и по сле Дру гог свет ског ра та, адво кат др Бо ри слав По по вић би ран је у ру ко-
во де ће струк ту ре на ших кул тур них и по ли тич ких ор га ни за ци ја: од бор ник 
Ар ти стич ког од бо ра, на осни вач ком кон гре су Са ве за срп ских пе вач ких дру-
шта ва у Ру му ни ји, 5. фе бру а ра 1936;27 члан Над зор ног од бо ра, на ван ред ној 
скуп шти ни Ко ла срп ске омла ди не у Те ми шва ру, одр жа ној 21. но вем бра 1940.28

Наградеипризнања. Сход но Де кре ту бр. 7/1978, чл. 9 у по гле ду до де-
љи ва ња Ор де на Со ци ја ли стич ке Ре пу бли ке Ру му ни је, до де љен му је Ор ден 
23. ав густ, тре ћег ре да. 

Посебности.У рат ним и по рат ним го ди на ма ба вио се по ли ти ком. При 
осни ва њу Зе маљ ске срп ске на род не стран ке, по ли тич ке пар ти је Ср ба у Ру-
му ни ји (1934), на осни вач кој сед ни ци При прем ног од бо ра, као адво кат, иза-
бран је за јед ног од пра во за ступ ни ка.29 Ка сни је је из ја вљи вао да је био про-
тив ства ра ња по себ не срп ске пар ти је и да је по стао по кло ник је дин стве не 
по ли тич ке стран ке, за јед но са Ру му ни ма, по зи ва ју ћи се на за јед нич ке циље-
ве два ју на ро да (1938).30 У окви ру Ан ти фа ши стич ке ор га ни за ци је Сло ве на 
у Ру му ни ји (АФОС), оба вљао је функ ци ју ге не рал ног се кре та ра 1945, ка сни-
је и пот пред сед ни ка, за ла жу ћи се за осни ва ње је дин стве не ор га ни за ци је 
ов да шњих Ср ба.31 То се и до го ди ло, па је 30. сеп тем бра 1945. осно ван Са вез 
сло вен ских кул тур но-де мо крат ских удру же ња у Ру му ни ји (ССКДУР), а за 
пред сед ни ка иза бран је адво кат Бо ри слав По по вић и по твр ђен је на го ди шњој 
скуп шти ни 16. фе бру а ра 1947.32 На сед ни ци Из вр шног од бо ра ССКДУР 18. 
ју ла 1948, у свој ству пред сед ни ка на ши ро ко обра зла же мо ти ва ци ју за „одо-

25 Сте ван Бу гар ски, За ви чај на књи жев ност Ср ба из Ру му ни је 1918–1947, Те ми швар, 2007, 
стр. 532, 547, 703–704.

26 https://ba roul-ti mis.ro /fron tend/web/pa ge/de spre-no i
27 Сте ван Бу гар ски, „Са вез срп ских пе вач ких дру шта ва у Ру му ни ји”, Те ми швар ски збор ник 

8, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2015, стр. 72. 
28 Љу бо мир Сте па нов, Са вез Ср ба у Ру му ни ји – 25, Те ми швар, 2016, стр. 21. 
29 Те ми швар ски ве сник, бр. 28, 20. мај 1934, стр. 1
30 Ду шан Са бљић, „Зе маљ ска срп ска на род на стран ка (ЗСНС) у Ру му ни ји 1934–1938”, На

ша реч, бр. 119, 24. април 1992, стр. 2. 
31 Исто, стр. 28, 30, 31.
32 Исто, стр. 34, 36, 40.
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бре ње и усва ја ње” ан ти ју го сло вен ске ре зо лу ци је, ко ја је, на кра ју, и усво је на, 
упр кос про ти вље њу не ких чел ни ка.33 На том по ло жа ју оста је и 25. апри ла 
1948, на тре ћој го ди шњој скуп шти ни ССКДУР, од но сно 16. ја ну а ра 1949, 
ка да је но ви Из вр шни од бор усво јио до ку мент по др шке Ре зо лу ци ји По ли-
тич ког би роа ЦК РРП по на ци о нал ном пи та њу. Го ди не 1947. сре ће мо га у 
свој ству јед ног од ад ми ни стра то ра Лу го шке бан ке34. Као адво кат-бра ни лац, 
уче ство вао је 1949. у про це су ру ко во ди о ци ма от по ра, та ко зва ним ан ти ко-
му ни стич ким пар ти за ни ма из Ба на та.35 Адво кат др Бо ри слав По по вић је, 
да кле, упр кос че стим про ме на ма по ли тич ке кли ме сво га до ба, умео да се 
по на ша из ба лан си ра но, при ла го дљи во, ко ри сте ћи сво ју струч ну спре му и 
по ли тич ко уме ће. 

Ми лош ЕР ДЕ ЉАН
Основнибиографскиподаци. Ми лош Ер де љан је 

ро ђен 12. де цем бра 1907. у Де ви (Ру му ни ја, жу па ни ја 
Ху не до а ра). Ње гов отац Ми лан (Емил) био је бер бе рин, 
а мај ка Ана, рођ. Ка њи жа, до ма ћи ца. По ро ди ца ње го вог 
де де по оцу, по ко ме је Ми лош до био име, бо ра ви ла је 
јед но вре ме у Ве ли ком Сем пе тру. Ми ло шев отац Ми лан 
од се лио се за тим у Де ву, где је имао бер бер ску рад њу, а 
ка сни је се де фи нитвно пре се лио у Но ви Сад. Осим Ми-
ло ша, Ми лан и Ана има ли су још че ти ри си на и две кће ри; 
сва су де ца до би ла ви со ко обра зо ва ње.36 Ми ло ше ва поро-
ди ца из не дри ла је ви ше све ште ни ка. Ње гов брат Ми ло-
рад био је угле дан све ште ник у Но вом Са ду,37 а брат Алек сан дар, као ђа кон 
Са бор не цр кве у Но вом Са ду, уби јен је 1942. при ли ком зло гла сне ра ци је.38 Ми-
лош се вен чао 1935. у Би ха ћу, са Ан ге ли ном Ра до њић, из Не го сла ва ца (Хр ват-
ска), ма ги стром фар ма ци је. У бра ку су има ли си на Бо ри во ја (рођ. 11. септ. 
1936), ко ји је био но ви нар и спољ но по ли тич ки до пи сник По ли ти ке39 и ра но 
пре ми ну лу ћер ку Бра ни сла ву. Ми лош Ер де љан је пре ми нуо 16. ју ла 1976. у 
Бе о гра ду,40 а са хра њен је на пра во слав ном гро бљу у Срем ским Кар лов ци ма.41

33 Ан дреј Ми лин, Ми о драг Ми лин, ССКДУР или Ср би из Ру му ни је на ба ри ка да ма хлад ног 
ра та (дво је зич но, сррп ско-ру мун ско), Те ми швар, 2009, стр. 67, 108–117. 

34 Eu se biu Na rai, „Si tuația  fi nan ci ar-bancară în ju dețul  Se ve rin (1044–1948) (III)”, Ana le le Ba
na tu lui, S.N., Ar he o lo gie – Is to rie, XX, 2012, стр. 361–378.

35 Mir cea Ru snac, Pro ce sul conducătorilor par ti za ni lor an ti co mu nişti  din Ba nat (1949), https://
is to ri a ba na tu lui.wor dpress.com /2009/06/17/mir cea-ru snac-pro ce sul-con du ca to ri lor-par ti za ni lor-an ti-
co mu ni sti-di n-ba nat-1949/ [Прегледао 20. мар та 2021]. 

36 Др Дра го мир М. Ба та њац, Срп ски Све ти Пе тар, Бе о град, 1997, стр. 170. 
37 Или ја То мић, „Др Ми лош Ер де љан – рад и де ло, Срп ска те о ло ги ја у два де се том ве ку: 

ис тра жи вач ки про бле ми и ре зул та ти”, књ. 7 (2010), стр. 45–52.
38 Спо ме ни ца пра во слав них све ште ни ка 1941–1945, Бе о град 1960, стр. 68.
39 Мир ја на Сре те но вић, „Суд би не, про го ни и ус пе си на ших на уч ни ка”, По ли ти ка, 16. де цем-

бар 2019 (он лајн из да ње) http://www.po li ti ka.rs /sc c/cla nak/Кул ту ра/Суд би не-про го ни-и-ус пе си-на-
ших-на уч ни ка 

40 https://sr.wi ki pe dia.or g/Ми лош_Ер де љан
41 Бла го та Гар да ше вић, „† Про то ђа кон др Ми лош Ер де љан, про фе сор Бо го слов ског фа кул-

те та”, Бо го сло вље, год. ХХ (ХХХV), све ска 1 и 2, 1976, стр. 1–4. 
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Школовање,стручноусавршавање.Основ ну шко лу и че ти ри раз ре да 
сред ње гра ђан ске шко ле за вр шио је 1922. у Сен тан дре ји (Ма ђар ска). По што 
је, на кон раз гра ни че ња по сле Ве ли ко га ра та, це ла по ро ди ца пре шла у Кра ље-
ви ну СХС, у Но ви Сад, Ми лош Ер де љан је упи сао пе то го ди шњу Бо го сло ви ју 
у Срем ским Кар лов ци ма и за вр шио је 1927, са од лич ним успе хом. Сту ди рао 
је на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду и 
ди пло ми рао 1931. го ди не. Ра ди уса вр ша ва ња и да љих ис тра жи ва ња, бо ра вио 
је 1956–1957. у Је ру са ли му, а 1961. у Бо ну.42 

Професионалнаидидактичкакаријера.По за вр шет ку фа кул те та, 
нај пре је ра дио као кан це ла ри ста у Сен тан дре ји при Бу дим ској епар хи ји 
(1931–1933), а од 1933. до 1935.43оку шао се као су плент за ве ро на у ку Ре ал не 
гим на зи је у Би ха ћу. Од кра ја 1935. до ок то бра 1936. био је ука зни аси стент на 
Ка те дри за Све то пи смо Ста рог за ве та Пра во слав ног бо го слов ског фа кул-
те та у Бе о гра ду. За вре ме Дру гог свет ског ра та остао је на фа кул те ту, али 
је, по на ло гу, при вре ме но ра дио у На род ној би бли о те ци у Бе о гра ду. Пр во-
бит но је за до цен та иза бран 1943, ме ђу тим, у но вим по сле рат ним по ли тич ким 
усло ви ма, ње гов из бор је по но вљен 1947. го ди не. Као до цент ра дио је до 
1952, ка да је иза бран за ван ред ног про фе со ра. Ка да је Бо го слов ски фа кул тет 
из дво јен из са ста ва Уни вер зи те та у Бе о гра ду и ка да га је пре у зе ла Срп ска 
пра во слав на цр ква, Ми лош Ер де љан је, упр кос при ма мљи вим по ну да ма 
ко је је до био од Уни вер зи те та, остао на фа кул те ту, али је, сход но та да шњим 
цр кве ним пра ви ли ма, 1955. при мио чин ђа ко на, а сле де ће го ди не је уна пре ђен 
за про то ђа ко на. То ком сво је на став нич ке ка ри је ре пре да вао је ви ше на став-
них пред ме та: Све то пи смо Ста рог за ве та, Би блиј ску исто ри ју, Би блиј ску 
ар хе о ло ги ју, Ста ро је вреј ски је зик, Цр кве но по ја ње, Цр кве на пра ви ла (Ти пик). 
На Бо го слов ском фа кул те ту оба вљао је и низ ад ми ни стра тив них функ ци ја: 
био је про де кан (1952/53, 1954/55) и де кан у ви ше на вра та (1955/56, 1963/64. 
и 1969/70). Пен зи о ни сан је 1973, али је и да ље, до смр ти, хо но рар но пре да вао 
сво је пред ме те. 

Научнаделатност. Сво ју на уч но и стра жи вач ку де лат ност Ми лош Ер де-
љан је усме рио углав ном ка осно ва ма пра во сла вља, про у ча ва ју ћи и ту ма че ћи 
Све то пи смо Ста ро га за ве та, али и ба ве ћи се ин тер пре та ци ја ма хри шћан ских 
ма те ри јал них тра го ва на овим про сто ри ма. 

Докторскадисертација.Ми лош Ер де љан је од бра нио док тор ску ди сер-
та ци ју Одељ ци о слу зи Го спод њем у Ис.[аијa] 40–55. на Пра во слав ном бо го-
слов ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду 30. ја ну а ра 1941. го ди не.44

Пробранабиблиографија.45 Одељ ци о слу зи Го спод њем у Ис.[аија] 40–55, 
Бе о град 1941; „Но во про на ђе ни свит ци ста ро за вет них и дру гих књи га у бли-
зи ни Је ри хо на”, Збор ник Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та I (1950), стр. 
193–198; „Суп сти ту ци ја име на Бож јег у Ста ром за ве ту”, Збор ник Пра во слав
ног бо го слов ског фа кул те та II (1951), стр. 393–412; Увод у Све то пи смо Ста рог 

42 И. То мић, Нав. де ло, стр. 45–52.
43 Д. Бон џић, Нав. де ло, стр. 90–107. 
44 Збор ник ра до ва на уч ног ску па „Срп ска те о ло ги ја у два де се том ве ку – ис тра жи вач ки 

про бле ми и ре зул та ти”, при ре дио Бо го љуб Ши ја ко вић, Бе о град, 2010. 
45 И. То мић, Нав. де ло, стр. 45–52. 
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за ве та, Све ти ар хи је реј ски си нод, Бе о град 1958 (скрип та); „Mar tin Noth, 
Geschic hte Isra els, 4. Aufl., Göttingen 1959 (при каз)”, Бо го сло вље XIX (1960), 
св. 1 и 2, стр. 86–87; „Ње го ва Све тост Па три јарх Срп ски г. Гер ман на про-
сла ви хи ља ду го ди шњи це Све те го ре атон ске”, Гла сник СПЦ, авг.–септ. 1963, 
стр. 331–344; „Кон фе рен ци ја пред став ни ка пра во слав них бо го слов ских фа-
кул те та у ци љу при пре ме дру гог кон гре са пра во слав ног бо го сло вља у Бу-
ку ре шту”, Бо го сло вље XXI II (1964), св. 1 и 2, стр. 133–138; Оп шти увод у 
Све то пи смо Ста рог за ве та, Бе о град –Фо ча 2000.

Чланствоунаучнимистручниморганизацијама. Све ти ар хи је реј ски 
си нод Срп ске пра во слав не цр кве иза брао га је 1968. за ре цен зен та и чла на 
Ко ми си је за пре вод Но вог за ве та. Био је ви ше пу та члан де ле га ци је СПЦ у 
по се та ма и раз го во ри ма са ино стра ним цр кве ним ве ли ко до стој ни ци ма, бра-
не ћи и шти те ћи ин те ре се сво је ма тич не цр кве и др жа ве. За сту пао је Срп ску 
пра во слав ну цр кву и Бо го слов ски фа кул тет на ра зним ме ђу на род ним кон-
гре си ма и кон фе рен ци ја ма. 

Наградеипризнања. Па ра док сал но, иа ко је учи нио мно го за Срп ску 
пра во слав ну цр кву и за пра во сла вље уоп ште, Ми лош Ер де љан ни је се оки-
тио по себ ним на гра да ма и при зна њи ма, ни у отаџ би ни, ни у ино стран ству. 
На про тив, „чвр сто др же ћи се исти не и прав де, по ште ња и прин ци па, … свој 
по сле рат ни пе ри од про жи вео је у са свим скром ним, ско ро си ро ма шним 
жи вот ним усло ви ма.”46 

Посебности.Осим ма тер ње га срп ског, Ми лош Ер де љан по зна вао је и 
не ко ли ко стра них је зи ка: ру ски, ен гле ски, ма ђар ски, не мач ки, бу гар ски, а 
та ко ђе и кла сич не је зи ке: ста ро је вреј ски, грч ки и ла тин ски. По што је имао 
из ван ре дан глас и слух, за во лео је, прак ти ко вао и пре но сио цр кве но по ја ње, 
те је ва жио за нај бо љег по зна ва о ца цр кве ног пе ва ња ме ђу те о ло зи ма. Као 
до каз мо же по слу жи ти лонг плеј пло ча у из да њу Про дук ци је гра мо фон ских 
пло ча из Бе о гра да (PGP RTB – LPV 2406) на ко јој је сни мље на Ли тур ги ја 
Ст. Ст. Мо крањ ца, где пе ва хор „Ко ле ги јум му зи кум”, ди ри гу је Во ји слав 
Илић, а бас пар ти ту ру из во ди као со ли ста упра во др Ми лош Ер де љан.47 
Пе де се тих го ди на ХХ ве ка, др Ми лош Ер де љан во дио је му шки хор при 
Са бор ном хра му у Бе о гра ду, у ко јем је члан био и по то њи епи скоп шу ма-
диј ски др Са ва (Ву ко вић). Др Ми лош Ер де љан је за овај хор са ста вио об ра-
де срп ског цр кве ног пев нич ког по ја ња ко је до та да ни су по сто ја ле у срп ској 
цр кве ној му зи ци.48 Сво ју обим ну лич ну би бли о те ку по кло нио је Би бли о те ци 
пра во слав ног Бо го слов ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Те ма ти ка 
књи га илу стру је прав це ње го вих на уч них ин те ре со ва ња: књи ге су ста ро за-
вет не, ар хе о ло шке, фи ло соф ске, ди дак тич ке, уз при руч ни ке за уче ње стра-
них је зи ка ко је је по зна вао, али и вред не све тов не књи ге. По под вла че њи ма 

46 Исто, стр. 52.
47 https://www.di scogs.co m/St -St -Mo kra njac-Ho r-Ko le gi um-Mu zi kum-V-Ilić-Ži i va din-Đor đe-

vić-Dr-Mi loš-Er de ljan-Li tur gi ja-Li tur/re le a se/14056382
48 Не над Ри сто вић, „Епи скоп Са ва Ву ко вић и срп ско цр кве но по ја ње”, Збор ник Ма ти це 

срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку 48, Но ви Сад, 2013, стр. 222; https://in me mo ri am.in /port fo lio-
-item/epi skop-sa va-vu ko vic/
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и ко мен та ри ма на пи са ним на бе ли на ма, за кљу чу је се да их је Ми лош Ер де љан 
ве о ма пре ци зно и сту ди о зно ко ри стио.49 О жи во ту и ак тив но сти Ми ло ша 
Ер де ља на у Ру му ни ји су на пи са на два при ло га.50 Ка ко за кљу чу је др Или ја 
То мић, је дан од нај бо љих по зна ва ла ца жи во та и де ла др Ми ло ша Ер де ља на, 
он је био чо век по мно го че му „ис пред сво га вре ме на”, чо век ко ји „ни је мно го 
на пи сао, али од ње га на пи са но, по ка зу је га као ве ли ко га ис тра жи ва ча”.51 

Еми ли јан ЧАР НИЋ
Основнибиографскиподаци. Еми ли јан Чар нић је 

ро ђен 28. но вем бра 1914. у Ча ко ву (Ру му ни ја, Та ми шка 
жу па ни ја), од оца Ми ха и ла Чар ни ћа, тр гов ца, и ма те ре 
Ан ке, рођ. Или је вић, до ма ћи це, ро дом из Цре па је.52 На-
кон раз гра ни че ња Ру му ни је и Ју го сла ви је, по ро ди ца 
Чар нић се на ста ни ла 1921. у Ју го сла ви ји, у Цре па ји, али 
већ 1924. пре ла зи у обли жње Пан че во. Еми ли јан је био 
оже њен Рад ми лом Ста ни са вље вић, на став ни цом ве ро-
на у ке, и с њом имао си на Ду ша на, ро ђе ног 1945. го ди не.53 
Еми ли јан Чар нић се упо ко јио 5. ав гу ста 1994. у Бе о гра ду 
и са хра њен је у по ро дич ној гроб ни ци на Пра во слав ном 

гро бљу у Ру жи ној ули ци у Пан че ву. 
Школовање,стручноусавршавање. Основ ну шко лу за вр шио је у Цре-

па ји, а Др жав ну ре ал ну гим на зи ју у Пан че ву, где је ма ту ри рао 1932. го ди не. 
На Бо го слов ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду ди пло ми рао је 1936. 
и за ди плом ски рад на ред не го ди не до био је све то сав ску на гра ду за нај бо љи 
успех у 1936. го ди ни. Па ра лел но је сту ди рао и на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду и ди пло ми рао 1942. го ди не. 

Професионалнаидидактичкакаријера. У пе ри о ду 1939–1941, на кон 
од слу же ња вој ног ро ка, ра дио је као про фе сор ве ро на у ке (ве ро у чи тељ) у 
Др жав ној ре ал ној гим на зи ји у Пан че ву. Го ди не 1947. по ста је аси стент за 
грч ки је зик на Бо го слов ском фа кул те ту, али рад по чи ње, по одо бре њу, тек 
1949. Про вео је го ди ну да на на уса вр ша ва њу у Бер ну (Швај цар ска), али, 1952, 
као по сле ди ца ис кљу че ња Бо го слов ског фа кул те та из окви ра Бе о град ског 
уни вер зи те та, Све ти ар хи је реј ски си нод СПЦ по ста вља Еми ли ја на Чар ни ћа 
за чи нов ни ка на Бо го слов ском фа кул те ту, иа ко је он имао ди дак тич ко зва ње 
аси стен та. На кон по врат ка из Бер на, по соп стве ној мол би, али и по мо ћу сти-

49 Љи ља на Ба шић, Ма ја Аћи мо вић, Ле га ти и би бли о те ке це ли не у би бли о те ци Пра во слав-
ног бо го слов ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2017, стр. 468–483. 

50 Сте ван Бу гар ски, За ви чај на књи жев ност Ср ба из Ру му ни је 1918–1947, Те ми швар 2007, 
стр. 69–70, 542; 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, Те ми швар 2016, стр. 59–60.

51 И. То мић, Нав. де ло, стр. 51. 
52 С. Бу гар ски, Ж. Ми лин, Нав. де ло, стр. 220–221. 
53 Ви ше по да та ка о Еми ли ја ну Чар ни ћу, вид. у ра ду: Вла дан Та та ло вић, „Еми ли јан Чар нић 

као про фе сор Но вог За ве та на Бо го слов ском фа кул те ту у Бе о гра ду, у: Срп ска те о ло ги ја у два де
се том ве ку: ис тра жи вач ки про бле ми и ре зул та ти, књ. 1 (ПБФ Бе о град, 26. ок то бар 2006), Бео град, 
2007, стр. 13–28. 
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пен ди је Еку мен ског са ве та у Же не ви, по слат је на го ди ну да на у Ати ну да би 
уса вр шио по зна ва ње грч ког је зи ка и кул ту ре. Та мо је и док то ри рао. Са сте-
че ном ти ту лом док то ра на у ка, по по врат ку је убр зо на и ме но ван за до цен та 
на Бо го слов ском фа кул те ту СПЦ у Бе о гра ду, за пред ме те Све то пи смо Но-
вог за ве та и Грч ки је зик. По та да шњим цр кве ним пра ви ли ма, као на став ник 
на Бо го слов ском фа кул те ту, мо рао је има ти и из ве сно цр кве но до сто јан ство, 
па је та ко ру ко по ло жен у чин ђа ко на 31. ав гу ста 1958. го ди не. Из бор за ван ред-
ног про фе со ра усле дио је 1959. а за ре дов ног 1973. го ди не. У том свој ству ра дио 
је до 1977, ка да је пен зи о ни сан, али је ефек тив но пре да вао до 1980. го ди не. 
Оба вљао је и не ке ад ми ни стра тив не функ ци је (де кан фа кул те та, по чев од 
1965).54

Научнаделатност про фе со ра Еми ли ја на Чар ни ћа ве о ма је обим на и 
сто га је те шко на пра ви ти се лек ци ју ње го вих ра до ва. Ње го ва на уч на де лат-
ност од ви ја ла се у два глав на прав ца: про у ча ва ње лич но сти апо сто ла Но вог 
за ве та (углав ном, ис тра жи ва ње По сла ни ца апо сто ла Па вла, те ма ње го ве 
док тор ске ди сер та ци је) и пре во ди лач ки рад са ста ро грч ког је зи ка (пре во ди 
Све тог пи сма Но вог за ве та, Ли тур ги је Све тог Јо ва на Зла то у ста, пре во ди 
Псал ти ра и Треб ни ка, ту ма че ња ра зних би блиј ских тек сто ва итд.).55 Осим 
на уч ног ра да оста вио је и ви дан ди дак тич ки траг сво јим ви ше де це ниј ским 
де ло ва њем на Бо го слов ском фа кул те ту, укљу чу ју ћи и уџ бе ни ке за сту ден те. 
Мно ги ње го ви на уч ни ра до ви до жи ве ли су по не ко ли ко из да ња. 

Докторскадисертација. Еми ли јан Чар нић је 29. ја ну а ра 1954. од бра-
нио док тор ску ди сер та ци ју Ко је пи сац по сла ни це Је вре ји ма и сте као док-
тор ску ти ту лу на Бо го слов ском фа кул те ту у Ати ни.

Пробранабиблиографија.56„Уче ње По сла ни це Је вре ји ма о Ста ром за-
ве ту”, Гла сник Срп ске пра во слав не цр кве, XXXVII 1–2, 8–14 (1955); „Хи по-
те за о Апо ло су као пи сцу По сла ни це Је вре ји ма”, Бо го сло вље, XVI 2, 68–82 
(1957); „Хи по те за о Вар на ви као пи сцу По сла ни це Је вре ји ма”, Бо го сло вље, 
XVI I, 80–86 (1957); По сла ни це апо сто ла Па вла. Уџ бе ник за V раз ред бо го
сло ви је, Бе о град, 1967; Увод у све то пи смо Но во га За ве та, Бе о град, 1970; 
Би блиј ска ер ми нев ти ка, Бе о град, 1971; „Тра ди ци о нал ни и не тра ди ци о нал ни 
фак то ри у пре во ђе њу Све тог пи сма”, Бо го сло вље, XXXI 1–2, 31–41:37 (1972); 
Но ви За вет (пре вео Др Еми ли јан Чар нић), Бе о град, 1973 (по сле те го ди не 
број на по нов на из да ва ња); „Но ви За вјет – пре вод Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа”, 
Пра во слав на ми сао, XVI II 22, 173–175 (1975).

Чланствоунаучнимистручниморганизацијама. Био је члан Ко ми-
си је Све тог aрхијерејског си но да СПЦ за пре вод бо го слу жбе них књи га, а 
мно го је до при нео као пред став ник СПЦ на ра зним ме ђу на род ним цр кве ним 
ску по ви ма, се ми на ри ма и кон фе рен ци ја ма. Био је члан Ака дем ског са ве та 
Еку мен ског ин сти ту та за ви ше те о ло шке сту ди је у Је ру са ли му. 

54 В. Та та ло вић, Нав. де ло, стр. 13–28. 
55 О дру гим пре во ди ма Еми ли ја на Чар ни ћа, вид. у члан ку: Ро до љуб Ку бат, „Пу те ви ши ре-

ња ре чи Бо жи је из пи сма”, Ка ле нић, 2, 2016, стр. 35–36. 
56 https://scho lar.go o gle.co m /scho lar?hl=ro&as_sdt=0%2C5&q=Emi li jan+Car nic&btnG=; Ком-

пле тан спи сак ра до ва Еми ли ја на Чар ни ћа, вид. у књи зи: С. Бу гар ски, Ж. Ми лин, стр. 220–221.
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Алек сан дар Бран ко СТЕ ФА НО ВИЋ Мла ђи
Основнибиографскиподаци.Алек сан дар Бран ко 

Сте фа но вић Мла ђи ро ђен је у Те ми шва ру 30. ав гу ста 
1921, од оца Ми ли во ја, град ског физикусa, и ма те ре Ка-
та ри не, зва не Бе ла, рођ. Да ни ло вић. Кр ште но име до био 
је по де ди, Алек сан дру Бран ку Сте фа но ви ћу, та ко ђе 
ле ка ру и углед ној лич но сти Ср ба у Ба на ту и Те ми шва-
ру, бор цу за ма њин ска пра ва, кул тур ном и дру штве ном 
по сле ни ку ов да шњих Ср ба, по том ку чу ве не по ро ди це 
те ми швар ских Сте фа но ви ћа.57 Алек сан дар Бран ко Mл. 
био је пред став ник тре ће ге не ра ци је те ми швар ских Сте-
фа но ви ћа. Оже њен је био Је ле ном рођ. До ба ји, из Теми-

шва ра. У бра ку су има ли ћер ку Ол гу, ка сни је уда ту Пе тра шку, ко ја је та ко ђе 
ле кар, а са по ро ди цом жи ви у Не мач кој.58 Др Бран ко Сте фа но вић је, на кон 
ду ге и те шке бо ле сти, пре ми нуо у 74. го ди ни жи во та, кра јем но вем бра 1995. 
у Не мач кој.59 

Школовање,стручноусавршавање.Основ ну шко лу и Гим на зи ју „К. Д. 
Ло га” за вр шио је у Те ми шва ру 1939. Упи сао је Ме ди цин ски фа кул тет у Бео-
гра ду, али је, због рат них не при ли ка, 1941. мо рао да пре ки не сту ди је и вра ти 
се у Те ми швар. На ред не го ди не на ста вио је сту ди је на Ме ди цин ском фа кул-
те ту у Клу жу, ко ји је, опет због рат них не при ли ка, пре ме штен у град Сибиjу. 
Ап сол ви рао је нa Ме ди цин ском фа кул те ту 1945. го ди не. 

Професионалнаидидактичкакаријера.Од мах на кон ап сол ви ра ња 
Ме ди цин ског фа кул те та, 1945, постаo је при прав ник на тек осно ва ном Ме-
ди цин ском фа кул те ту у Те ми шва ру, на Ка те дри за ана то ми ју, чи ји је шеф 
био ре но ми ра ни про фе сор др Зал ман Јаг нов. Па ра лел но са ра дом у на ста ви, 
Бран ко Сте фа но вић је ра дио и у бол нич ком си сте му, нај пре на Хи рур шком 
оде ље њу Же ле зни чар ске бол ни це у Те ми шва ру (1946–1948), а за тим, у пе-
ри о ду 1948–1957, на Хи рур шкој кли ни ци I, ко јом су ру ко во ди ли про фе со ри 
Поп и Да нич ко60. По чев од 1972, др Бран ко Сте фа но вић био је шеф Уро ло шке 
кли ни ке у Те ми шва ру и на том по ло жа ју остао је до 1987. го ди не. Ди дак тич ку 
ка ри је ру по чео је као при прав ник, па аси стент до 1964, ка да је про мо ви сан 
за до цен та. На том по ло жа ју остао је до 1970, ка да је по стао ван ред ни про-
фе сор на Ме ди цин ском фа кул те ту у Те ми шва ру. Ре дов ни про фе сор на овом 
фа кул те ту по стао је 1976. го ди не.61 Ни по ред сво је ин тен зив не струч не ак тив-
но сти на кли ни ци, др Алек сан дар Бран ко Сте фа но вић ни је за бо ра вио сво је 
срп ско по ре кло. За бе ле же но је да су, ка да је ССКДУР 31. мар та 1946. све ча но 

57 Ви ше о те ми швар ским Сте фа но ви ћи ма, вид. у члан ку: Љу бо мир Сте па нов, „Алек сан дар 
Бран ко Сте фа но вић (1843–1896), ле кар и дру штве ни рад ник”, Те ми швар ски збор ник 3, Но ви Сад, 
2002, стр. 251–263. 

58 Љ. Сте па нов, Нав. де ло, стр. 261. 
59 На ша реч, бр. 305, 8. де цем бар 1995, стр. 8.
60 Проф. др Јо ан Да нич ко (1899, Се млак, жуп. Арад – 1981, Те ми швар)
https://sco a la se mlac.blog spot.com/2014/03/da ni ci co.html
61 Răzvan Bar dan, Alin Cumpănaş, „In me mo ri am – Pro fe sor Dr. Bran co Ște fa no vi ci”, у: I. Si ne scu, 

V. To de, Fi le din is to ria uro lo gi ei româneşti, Edit. Universitară „Ca rol Da vi la”, Bu cu reşti , 2017, стр. 113–115. 
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отво рио „На род ни уни вер зи тет”, ме ђу пре да ва чи ма би ли адво кат Бо ри слав 
По по вић и про фе сор ме ди ци не Бран ко Сте фа но вић.62 Та ко ђе, у пе ри о ду 
1948–1949. го ди не пре да вао је хи ги је ну уче ни ци ма та да осно ва них шко ла у 
Те ми шва ру: Срп ске ме шо ви те гим на зи је и Срп ске пе да го шке шко ле.63

Научнаделатност.Нај зна чај ни је де ло проф. др Сте фа но ви ћа би ло је 
„хи рур ги зи ра ње” ак тив но сти на Уро ло шкој кли ни ци у Те ми шва ру, пу тем 
уво ђе ња мно штва зна чај них хи рур шких ин тер вен ци ја (пре ми јер но је оба вио 
пр ве тран спе ри то не ал не ин тер вен ци је, опе ра ци је бу бре жног и над бу бре жног 
ра ка и дру ге). Ње го вом за слу гом ор га ни зо ван је у Те ми шва ру На ци о нал ни 
сим по зи јум уро ло шке тран спе ри то не ал не хи рур ги је (1980). Та ко ђе, увео је и 
ко ри стио и дру ге зна чај не ме то де и по ступ ке у уро ло шкој хи рур ги ји, на при-
мер, аор то гра фи ју, ко јом су се мо гли тач но од ре ди ти ди јаг но за и пре ци зан 
ме ди цин ски по сту пак у слу ча ју бу бре жног ра ка, бу бре жне хи пер тен зи је и 
мал фор ма ци је. Сво ја ме ди цин ска зна ња и до стиг ну ћа не се бич но је пре нео 
мла ђим ко ле га ма. 

Докторскадисертација.Док то ри рао је на Ме ди цин ском и фар ма це-
ут ском ин сти ту ту у Те ми шва ру 1964, а мен тор му је био ака де мик Те о дор 
Бур ге ле. На слов ди сер та ци је гла си: Фле бо гра фи ја до ње шу пље крв не ве не и 
пел ве о ве но гра фи ја.64 

Пробранабиблиографија. Trom bo za venoasă a mem bre lor in fe ri o a re, 
[коаутор], Edi tu ra Medicală, Bu cu reşti , 1957; Ghid te ra pe u tic în ne fro lo gie – uro
lo gie, [коаутор], Edi tu ra Fac la, Ti mişoa ra, 1977. Мно штво струч них ра до ва 
пред ста вио je на кон гре си ма Међународноg уро ло шког дру штва у Лон до ну 
1964, Мин хе ну 1967, Па ри зу 1979. и Сан Фран ци ску (1982), а уче ство вао је и 
на уро ло шким кон гре си ма и са стан ци ма у Ру му ни ји, Ју го сла ви ји и Ма ђар ској. 

Чланствоуорганизацијама. Проф. др Бран ко Сте фа но вић Mл. 23. ја-
ну а ра 1985. иза бран je за чла на Та ми шког жу па ниј ског са ве та рад них љу ди 
срп ске на ци о нал но сти, ор га на ко ји је имао за циљ, из ме ђу оста лог, про мо-
ви са ње и афир ми са ње при пад ни ка на ци о нал них ма њи на у по ли тич ком, 
еко ном ском, кул тур ном и гра ђан ском жи во ту Ру му ни је.65

Мир ко ЖИВ КО ВИЋ
Основнибиографскиподаци. Мир ко Жив ко вић је ро ђен 28. ма ја 1921. 

у Ве њу (Ру му ни ја, Та ми шка жу па ни ја), од оца Дра го ми ра, зе мљо рад ни ка, 
и ма те ре Да ни це, до ма ћи це. Био је оже њен Љу би цом, ро ђе ном Га ври лов, 
ро дом из Ве ња; има ју си на Вла ди ми ра Алек сан дра, по за ни ма њу ин же ње ра. 
Др Мир ко Жив ко вић је пре ми нуо 28. ма ја 2019; са хра њен је у Бу ку ре шту.66

Школовање,стручноусавршавање.Основ ну шко лу по ха ђао је у род ном 
ме сту (1928–33), за тим се упи сао у пр ви раз ред Учи тељ ске шко ле у Те ми шва ру 

62 А. Ми лин, М. Ми лин, Ц. Ми хај лов, Нав. де ло, стр. 34. 
63 Д. Са бљић, Нав. де ло, стр. 87, 124. 
64 Sil via Măruță (re dac tor re spon sa bil), Te ze de doc to rat 1948–1970, Ti po gra fia Universității 

Bu cu reşti , 1973, стр. 318.
65 Љ. Сте па нов, Нав. де ло, стр. 47.
66 На ша реч, бр. 1527, 2019, стр. 28–29. 
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(1933–34), али у њој ни је ди пло ми рао. На ред них се дам 
раз ре да (II –VI II ра зр.) по ха ђао је у Срп ској сек ци ји Учи-
тељ ске шко ле у Те ми шва ру (1934–41), где је ди пло ми рао 
1942. го ди не.67 На кнад но је ди пло ми рао на Фи ло ло шком 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бу ку ре шту (1952).

Професионалнаидидактичкакаријера. По за вр шет-
ку Учи тељ ске шко ле ра дио је у Срп ској ве ро и спо вед ној 
шко ли у Га ду (Та ми шка жу па ни ја, 1942–44) а за тим био 
дру штве но по ли тич ки ак ти ви ста 1944–50. го ди не. По сле 
ди пло ми ра ња на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та 
у Бу ку ре шту (1952) био је уни вер зи тет ски на став ник у 

Срп ској сек ци ји истог фа кул те та (1952–86); пре шао је све на став не сте пе не 
до зва ња ре дов ног про фе со ра. У ме ђу вре ме ну, био је и глав ни уред ник Срп ске 
сек ци је Др жав ног из да вач ког пред у зе ћа у Бу ку ре шту 1950–68. го ди не. 

Научнаделатност.Био је на став ник и пе да гог, књи жев ник, лек си ко-
граф, ау тор срп ско-ру мун ских и ру мун ско-срп ских реч ни ка и пре во ди лац, 
исто ри чар књи жев но сти. Са ра ђи вао је и об ја вљи вао књи жев не рас пра ве у 
књи жев ним ча со пи си ма и струч не књи ге у Ру му ни ји и ино стран ству. Био 
је је дан од пред вод ни ка ру мун ско-срп ске кул тур не и књи жев не са рад ње.68

Докторскадисертација. Од бра нио је док тор ску ди сер та ци ју из фи-
ло ло ги је 1971. го ди не на Уни вер зи те ту у Бу ку ре шту: До си теј Об ра до вић у 
кон тек сту срп скору мун ских од но са.

Пробранабиблиографија.69До си теј Об ра до вић у кон тек сту срп ско
ру мун ских од но са, Кри те ри он, Бу ку решт, 1972; Све до чан ства о срп ско(ју го
сло вен ско)ру мун ским кул тур ним и књи жев ним од но си ма, Кри те ри он, Буку-
решт, 1976; На ма у ама нет, Кри те ри он, Бу ку решт, 1991. Реч ни ци: Dicţio nar 
sârbocroatromân / Srp sko hr vat skoru mun ski reč nik, Edit. Știinţifică, Bu cu reşti  
/ Edit. Li ber ta tea, Pan ci o va, 1970; Mic dicţio nar românsârbocroat, Bu cu reşti , 1981; 
Mic dicţio nar sârbocroatromân, Bu cu reşti , 1986; Dicţio nar românsârbo (cro at), 
Ti mişoa ra, 1994; Dicţio nar românsârbo(cro at), Ti mişoa ra, 1994; Dicţio nar sârb
român şi românsârb, Bu cu reşti , 1999. Пре во ди: Bra ni slav Nu šić, Do am na mi ni stru. 
Co me die în pa tru ac te, Bu cu reşti , 1954; Bra ni slav Nu šić, Ope re ale se [копре во-
ди лац], Bu cu reşti , 1957; Bra ni mir Ćo sić, În vâltoare. Ro man, Bu cu reşti , 1961; Bra-
ni slav Nu šić, Co me dii. Un in di vid su spect. Do am na mi ni stru. O fa mi lie îndoliată. 
Răposatul, Bu cu reşti , 1964; Mi ro slav Kr le ža, Hi ro to ni si rea lui Alo iz Ti ček. Trei 
do mo bra ni. Ma re le ma e stru al ticăloşiei, Dom nii Glem bay, Bu cu reşti , 1964; An-
to ni je Isa ko vić, Ferigă şi foc. Nu ve le şi po ve sti ri, Bu cu reşti , 1970. Оста ло: Ау тор 
је или ко а у тор уни вер зи тет ских уџ бе ни ка и сту ди ја на срп ском и ру мун ском 
је зи ку, као и де се так школ ских уџ бе ни ка за уче ни ке срп ске гим на зи је.70

67 Д. Са бљић, Нав. де ло, стр. 297.
68 Prof. dr. Oc ta via Ne del cu, In me mo ri am: pro fe so rul uni ver si tar dr. Mir co Jiv co vi ci, RTV 18. 

ју на 2019 (еми си ја на ру мун ском је зи ку); http://www.rtv.rs/ro/cronică/in-me mo ri am-pro fe so rul-uni-
ver si tar-dr.-mir co-jiv co vi ci_1026678.html

69 Oc ta via Ne del cu, „Mir co Jiv co vi ci la 85 de ani”, Ro ma no sla vi ca, XLI, Edit. Universității din 
Bu cu reşti , 2006, стр. 287–290; С. Бу гар ски, Ж. Ми лин, Нав. де ло, стр. 61–64. 

70 Ви ше о жи во ту и ак тив но сти проф. др. Мир ка Жив ко ви ћа, вид. у: Oc ta via Ne del cu, Mi le na 
Jiv co vi ci, „Pro fe so rul Mir co Jiv co vi ci la a 90-a ani ver sa re”, Ro ma no sla vi ca XLVII, 3 (2011), стр. 5–7.



85

Чланствоунаучнимистручниморганизацијама. Био је члан Са ве за 
пи са ца Ру му ни је, члан Удру же ња сла ви ста Ру му ни је и члан Са ве за но ви на ра 
Ру му ни је. Та ко ђе, био је члан На ци о нал ног са ве та Ру мун ске ра дио-те ле ви-
зи је (1971).71

Књижевненаграде. На гра ду Са ве за пи са ца Ру му ни је до био је у Бу ку-
ре шту 1976. го ди не.72

Бо ри слав Д. КР СТИЋ
Основнибиографскиподаци. Бо ри слав Д. Кр-

стић ро ђен је 26. мар та 1924. у Бе ло бре шки (Ру му-
ни ја, Жу па ни ја Ка раш-Се ве рин). Ње гов отац Ду шан 
био је по штан ски чи нов ник, а ма ти Де сан ка, рођ. 
Ста но је вић, до ма ћи ца, би ла је из Кру шчи це (Ср би ја). 
Бо ри слав Д. Кр стић имао је два бра та: Че до ми ра Ми-
тро ви ћа, ро ђе ног у Кру шчи ци, по за ни ма њу ле ка ра, 
и Пе тра Кр сти ћа, не ста лог на фрон ту за вре ме Дру-
гог свет ског ра та. У бра ку са Јел ком Кр стић, рођ. 
Ми ја тов, из Че не ја, про фе сор ком фи зи ке, има си на 
Ду ша на, ле ка ра он ко ло га, и ћер ку Де сан ку, ин фор-
ма ти чар ку (обо је су ро ђе ни у Те ми шва ру). Бо ри слав Д. Кр стић је пре ми нуо 
20. ав гу ста 2014; са хра њен је у Те ми шва ру, на гро бљу у ули ци Сту па ри лор.73

Школовање,стручноусавршавање. Основ ну шко лу (I–IV раз ред) по-
ха ђао је у обли жњем се лу Су шки, жу па ни ја Ка раш-Се ве рин (1931–35), а гим-
на зи ју, са пре ки ди ма, због ра та, по чео је у Срп ској сек ци ји Ни же гим на зи је 
„К. Ђ. Ло га” у Те ми шва ру (1935–36),74 а на ста вио у гим на зи ји у Пе тров гра-
ду (да на шњем Зре ња ни ну, 1935–43). Ма тур ски ис пит по ло жио је при кра ју 
ра та, у Оси је ку (1945). Обра зо ва ње је на ста вио на Ма те ма тич ко-фи зич ком 
фа кул те ту Уни вер зи те та „Вик тор Ба беш” у Клу жу (1946–50). 

Професионалнаидидактичкакаријера. Већ при кра ју сту ди ја за др жан 
је као аси стент при прав ник на Ка те дри за ма те ма ти ку ма тич ног Уни вер зи-
те та „Вик тор Ба беш” у Клу жу (1949–50), али га род ни крај ви ше при вла чи 
и он се, убр зо по сле ап сол ви ра ња на фа кул те ту, за по шља ва као про фе сор 
ма те ма ти ке у Срп ској ме шо ви тој гим на зи ји у Те ми шва ру (1950–54). Нај пре 
ра ди на по ред но, за тим пре ла зи као на став ник на По ли тех нич ки ин сти тут 
у Те ми шва ру (са да шњи Уни вер зи тет По ли тех ни ка), где ње го ва ди дак тич ка 
ка ри је ра иде уз ла зном ли ни јом. Про мо ви сан је и ра ди као: аси стент (1951–59), 
до цент (1959–64), ван ред ни про фе сор (1964–71) и ре дов ни про фе сор (1971–86). 
У ми ро ви ну је оти шао 10. сеп тем бра 1986, по сле че га је ра дио као кон сул-
тант ни про фе сор (1986–91). Био је шеф Ка те дре за ма те ма ти ку, је дин стве не 
при це лом По ли тех нич ком ин сти ту ту у Те ми шва ру (1973–80), и је ди ни мен тор 
за док тор ске ди сер та ци је у до ме ну ма те ма ти ке на овом инсти ту ту (1977–90). 

71 http://le gi sla tie.just.ro/Pu blic/De ta li i Do cu ment/23958
72 http://www.uni u ne a scri i to ri lortm.ro/con tent/jiv co vi ci-mir ko
73 Ви ше о жи во ту и ра ду проф. др. Бо ри сла ва Д. Кр сти ћа вид. у књи зи: Бо ри слав Д. Кр стић 

– ма те ма ти чар, пе да гог, есе ји ста (При ре ди ли: Сте ван Бу гар ски и Бо жи дар Па нић), Те ми швар, 2017. 
74 Д. Са бљић, Нав. де ло, стр. 240. 



86

Научнаделатност. На уч ни до ме ни у ко ји ма је ис тра жи вао и пре да вао 
би ли су: ма те ма тич ка ана ли за, ге о ме три ја, функ ци о нал не јед на чи не, функ-
ци о нал не не јед на чи не, те о ри ја апрок си ма ци је, те о ри ја бро је ва.

Докторскадисертација. Док тор ску ди сер та ци ју Функ ци о нал не јед на
чи не ко је де фи ни шу по ли но ме од бра нио је 1969, на Фа кул те ту ма те ма ти ке и 
ме ха ни ке Уни вер зи те та „Ба беш –Бо јај” у Клу жу, под мен тор ством ака де ми-
ка Ти бе ри ја По по ви ћуа.75

Пробранабиблиографија.76 Ge o me trie Analitică şi Di fe renţială [коаутор], 
Edit. Didactică şi Pedagogică, Bu cu reşti , 1968; „Qu el qu es con sidéra ti ons sur cer-
ta i nes équ a ti ons fon cti on nel les du tro i siè me or dre” [коаутор], Pu bli ka ci je Elek tro
teh nič kog fa kul te ta. Se ri ja Ma te ma ti ka i fi zi ka 210–228 (1968): 75–79; „Qu el qu es 
con sidéra ti ons à pro pos de l’équ a ti on fon cti o nel le de Bi net-Ca uchy” [коаутор], 
Ae qu a ti o nes mat he ma ti cae 3 (1969): 198–199; „Com pleménts  au tra ité de Mi tri-
no vić, II: sur qu el qu es inéga lités in te grals” [коаутор], Pu bli ka ci je Elek tro teh nič kog 
fa kul te ta. Se ri ja Ma te ma ti ka i fi zi ka 381–409 (1972): 9–12; Ma te ma ti ci Spe ci a le 
[коаутор], Edit. Didactică şi Pedagogică, Bu cu reşti , 1981; Ex ten si ons of so me 
fi ni te dif fe ren ce equ a ti ons for the ca se of di stri bu ti ons [коаутор], Mat he ma ti ca
Re vue d’analyse numéri que et de théorie de l’ap pro xi ma ti on. L’analyse numéri que 
et la théorie de l’ap pro xi ma ti on (1982): 49–57; „Ge ne ral so lu tion of the arc tan gent 
fun cti o nal equ a ti on” [коаутор], Mat he ma ti caRe vue d’analyse numéri que et de 
théorie de l’ap pro xi ma ti on. L’analyse numéri que et la théorie de l’ap pro xi ma ti on 
12.2 (1983): 113–123; „A no te on Jen sen’s di scre te ine qu a lity” [коаутор], Pu bli
ka ci je Elek tro teh nič kog fa kul te ta. Se ri ja Ma te ma ti ka (1993): 29–35; Hand bo ok of 
Num ber The ory I [коаутор], ed. I, Klu wer Acad. Publ., Dor drecht, 1995; ed. II, 
Sprin ger, 2006; „А map ping as so ci a ted to Chebyshev’s ine qu a lity for in te grals” 
[коаутор], Pu bli ka ci je Elektrotehničkоg fa kul te ta, Se ri ja Ma te ma ti ka 10 (1999): 
63–67; „On the log-qu a dra tic fun cti o nal equ a ti on” [коаутор], Fac ta uni ver si ta
tisse ri es: Mat he ma tics and In for ma tics 15 (2000): 27–36; Hand bo ok of Num ber 
The ory II, Klu wer Acad. Publ., Dor drecht, 2004; Mo no gra fia De par ta men tu lui 
de Matematică al Universităţii „Po li teh ni ca” din Ti mişoa ra [коаутор], Edit. Poli-
teh ni ca, Ti mişoa ra, 2009.

Чланствоунаучнимистручниморганизацијама.Члан Ма те ма тич ког 
дру штва Ру му ни је 1951–91; Члан ма те ма тич ког дру штва „Ame ri can Mat he-
ma ti cal So ci ety” (CAД) од 1975; ре цен зент ра до ва об ја вље них у ре фе рат ским 
ча со пи си ма Мathematical Re vi ews и Zen tral blatt für Mat he ma tik, по чев ши од 
1965, не пре кид но.

Наградеипризнања.На гра да Ми ни стар ства про све те за об ја вље ну књи-
гу Ge o me trie Analitică şi Di fe renţială, Bu cu reşti , 1968; При зна ње „Кул тур на 
за слу га” („Me ri tul cul tu ral”) по во дом про сла ве 50. го ди шњи це по сто ја ња 
По ли тех нич ке шко ле у Те ми шва ру, 1970. го ди не.

Посебности. Био је глав ни уред ник струч ног ча со пи са те ми швар ског 
По ли тех нич ког ин сти ту та Sci en ti fic Bul le tin of the „Po li teh ni ca” Uni ver sity of 

75 S. Măruță, Нав. де ло, стр. 75. 
76 Пот пу ни ји по да ци у: Бо ри слав Д. Кр стић – ма те ма ти чар, пе да гог, есе ји ста, Те ми швар, 

2017, https://scho lar.go o gle.co m /scho lar?hl=ro&as_sdt=0%2C5&q=Cr sti ci+Bo ri slav&btnG=
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Ti mişoa ra, Tran sac ti ons on Mat he ma tics and Physics, 1978–2014. Та ко ђе је био 
пред се да ва ју ћи члан Сим по зи ју ма „Ти бе ри ју По по ви ћи ју” (Se mi na rul „Ti-
be riu Po po vi ciu” de Ecu a tii Fun cti o na le, Apro xi ma re si Con ve xi ta te), на ко јем је 
уче ство вао и као уред ник ана ла тог сим по зи ју ма, упо ре до са на уч ним ра до-
ви ма. Био је са рад ник у ор га ни зо ва њу и уче сник са на уч ним ра до ви ма сим-
по зи ју ма „Sympo si um of Mat he ma tics and its Ap pli ca ti ons” у окви ру По ли тех нич-
ког ин сти ту та у Те ми шва ру, 1985. го ди не. За јед но са су пру гом, проф. Јел ком 
Кр стић, пре во дио је уџ бе ни ке ма те ма ти ке са ру мун ског на срп ски је зик за 
шко ле из Ру му ни је у ко ји ма се пре да ва ње од ви ја на срп ском. Пре во дио је 
уџ бе ни ке ма те ма ти ке са срп ског на ру мун ски је зик за шко ле са пре да ва њем 
на ру мун ском је зи ку из Вој во ди не. Са проф. Дра га ном Сто ја но ви ћем ca Бу-
ку ре штан ског уни вер зи те та пре вео је на срп ски за из да ва ча „Но лит” из 
Бе о гра да књи гу Со ло мо на Мар ку са Ма те ма тич ка по е ти ка (So lo mon Mar cus, 
Po e ti ca Matematică).

Из ре ка ко ју је као жи вот ну му дрост по што вао би ла је: „La bor om nia vin cit 
im pro bus”. Об ја вљи вао је есе је о ра зним кул тур ним, ли те рар ним, фи ло зоф-
ским и исто ри ји ским те ма ма, као и на пи се о са вре ме ним до га ђа ји ма, у ло кал-
ном срп ским гла си ли ма из Ру му ни је.

Мом чи ло ЛУ БУ РИЋ
Основнибиографскиподаци. Мом чи ло Лу бу рић је 

ро ђен 10. фе бру а ра 1924. у ме сту Ри о ца, у бли зи ни Биле-
ће, у Ис точ ној Хер це го ви ни,77 али је по ро ди ца Лу бу рић 
по ре клом из Цр не Го ре.78 Ње гов де да Мр дак Лу бу рић 
био је у на ро ду опе ва ни Сер дар од Би ле ћа, је дан од ју-
на ка Хер це го вач ке бу не 1875. го ди не.79 У мла до сти, Мом-
чи ло Лу бу рић је уче ство вао у На род но о сло бо ди лач ком 
по кре ту у Ср би ји, у иле га ли. У вре ме Ин фор мби роа, 
1949, по што се опре де лио про тив Ти та, еми гри рао је у 
Ру му ни ју пре пли вав ши Ду нав и сти гао у Бу ку решт. 
Имао је два бра та: ста ри ји Ра де (ко ји је, за јед но са су пру-
гом Зо ром, та ко ђе еми гри рао у Ру му ни ју) и мла ђи Ср ба (ко ји је у то вре ме 
био за то чен на Го лом ото ку).80 Иа ко су би ли под стал ном и ду го роч ном при-
смо тром без бед но сних ор га на, мно ги од ју го сло вен ских еми гра на та на ста-
ви ли су да жи ве и ра де у Бу ку ре шту, а не ки од њих обо га ти ли су кул тур ни 
жи вот срп ске, али и ру мун ске, за јед ни це, ра де ћи у ра зним кул тур ним или 
про свет ним ин сти ту ци ја ма.81 Мом чи ло Лу бу рић је као „сум њив” из ве сно 
вре ме био за тво рен (а та ко ђе и брат и сна ха), а по сле из ла ска из за тво ра био 
је под стал ном при смо тром, са ма њим пре ки ди ма, до 1987. го ди не.82

77 https://www.po re klo.rs /2012/06/21/bi le%C4%87a-i-okol na-se la/
78 https://pra bo ok.com /web /mom ci lo.lu bu ri ci/3209635
79 https://www.po li ti ka.rs /sc c/cla nak/383845/Svet/Br zo po te zno-re sa va nje-kri ze-u-Ru mu ni ji#!
80 http://www.po li ti ka.rs /sc c/cla nak/99682/Lu bu ri ce va-li ni ja-zi vo ta
81 Ок та ви ја И. Не дел ку, Ли ди ја В. Чо ле вић, „Ср би у Бу ку ре шту. Оп шти при каз”, Ис хо ди шта, 

2 (2016), стр. 165. 
82 http://evz.ro/no ap te-be ciul-se cu ri ta tii-lu bu ri ci.html
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Школовање,стручноусавршавање.За по чео је да сту ди ра на Прав ном 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, али је због по ја ве Ре зо лу ци је Им форм-
би роа, као де кла ри са ни про тив ник Ти та, мо рао да пре ки не сту ди је. На кон 
пу шта ња из јед но го ди шњег за тво ра у Бу ку ре шту, јед но вре ме ра дио је као 
пре во ди лац за лист Скан те ја, а по чев од 1952. ан га жо ван је у Др жав ном из-
да вач ком пред у зе ћу, где се до ка зао као је дан од нај бо љих пре во ди ла ца ме ђу 
ју го сло вен ским еми гран ти ма.83 Ка сни је је на ста вио сту ди је на Прав ном 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бу ку ре шту и ди пло ми рао 1954. го ди не. Ту ће 
ка сни је по ста ти аси стент, док то ри ра ти и би ти про мо ви сан до зва ња ре дов ног 
про фе со ра. 

Професионалнаидидактичкакаријера.На Прав ном фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Бу ку ре шту пре шао је све ди дак тич ке сте пе не, од аси стен та до 
ре дов ног про фе со ра. 

Научнаделатност. Ње го ва на уч на де лат ност би ла је усме ре на на ис тра-
жи ва ње и про у ча ва ње те о рет ских и прак тич них аспе ка та прав них на у ка, ка ко 
на др жав ном та ко и на ме ђу на род ном ни воу, на аспек те ин те гра ци је Ру муни је 
у европ ске струк ту ре итд.

Докторскадисертација.Док то ри рао је 1959. на Фа кул те ту прав них и 
ад ми ни стра тив них на у ка Уни вер зи те та „К. Ј. Пар хон” у Бу ку ре шту, од бра-
нив ши ди сер та ци ју При ло зи сту ди ра њу оп штих про бле ма на род ног за ко но
дав ства у Н. Р. Ру му ни ји.84

Пробранабиблиографија.85 Con tri bu tii la stu diul le ga li ta tii po pu la re în 
RPR [коаутор], Edi tu ra Știinţifică, Bu cu reşti , 1961; Te o ria generală a sta tu lui şi 
a drep tu lui [коаутор], Edi tu ra Didactică şi Pedagogică, Bu cu reşti , 1967; Provocări 
ale aderării României la Uni u nea Europeană [коаутор], Edi tu ra Pro Uni ver si ta-
ria, Bu cu reşti , 2007; România – Uni u nea Europeană – de la ade ra re la in te gra re 
[коаутор], Edi tu ra Pro Uni ver si ta ria, Bu cu reşti , 2008; DE MOS.: Evo luţii în pro
ce sul integrării eu ro pe ne a României [коаутор], Pro Uni ver si ta ria, Bu cu reşti , 2009; 
„La început de drum – me sa jul prof. univ. dr. Mom ci lo Lu bu ri ci, Preşedin te le 
Universităţii Creşti ne ‘Di mi trie Can te mir’”, Re vi sta Uni vers Stra te gic 1.1 (2010): 
11–13; „Pro pri e ta te, criză, re spon sa bi li ta te”, Re vi sta Uni vers Stra te gic 1.2 (2010): 
11–22; Te o ria generală a drep tu lui, Ediţia a II-a, Edi tu ra Oscar Print, Bu cu reşti , 
2010.

Чланствоунаучнимистручниморганизацијама. Био је пред сед ник 
и члан струч ног од бо ра ви ше на ци о нал них и ме ђу на род них на уч них кон-
фе рен ци ја: In ter na ti o nal Con fe ren ce on EU and Black Sea Re gi ons, First Edi tion, 
Buc ha rest, 2012; In ter na ti o nal Con fe ren ce „Cur rent Is su es in the Eco no mic and 
So cial Thin king, Sci en ce and Prac ti se”, Cluj-Na po ca, 2013; A III-a Con fe rinţă 
Naţională „Tu rism şi de zvol ta re durabilă”, Ti mişoa ra, 2014. Био је члан ру ко во-
де ћег од бо ра ча со пи са Ana le le Universităţii Creşti ne „Di mi trie Can te mir”, Se ria 
Is to rie – Se rie nouă. Хо но рар ни је члан уред ни штва струч ног ча со пи са Qu a
e stus из Те ми шва ра. 

83 М. Mi lin, А. Mi lin, Sârbii din România – do cu men tar şi stu dii de spre re mo de la rea identității, 
Târgovişte, 2017, стр. 156. 

84 S. Măruță, Нав. де ло, стр. 49. 
85 https://scho lar.go o gle.co m /scho lar?hl=ro&as_sdt=0%2C5&q=lu bu ri ci+mom ci lo&btnG=
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Наградеипризнања.Но си лац је на ци о нал ног ор де на – Or di nul naţio nal 
Ser vi ciul Cre din ci os în grad de Ca va ler, ко ји му је до де лио пред сед ник др жа ве 
де кре том бр. 947 од 29. но вем бра 2002, за по себ не за слу ге у на уч ној и ди-
дак тич кој ак тив но сти, за мо дер ни зо ва ње и про мо ви са ње ре фор ме на ста ве.86 
До бит ник је, та ко ђе, Пла ке те ру мун ског Се на та, као знак по што ва ња „за све 
што је ура дио за уни вер зи тет ски дух у Ру му ни ји”.Од За пад ног уни вер зите-
та „Ва си ле Гол диш” из Ара да до био је ти ту лу по ча сног док то ра и спе ци јал ну 
ме да љу EU RAS (Eu ra sian Uni ver si ti es Union). Био је и пред сед ник Удру же ња 
при ват них уни вер зи те та Ру му ни је.

Посебности. Го ди не 1990, са ко ле ги ни цом проф. др Ко ри ном Адри ја-
ном Ду ми тре ску, осно вао је пр ви при ват ни уни вер зи тет у Ру му ни ји – Хри-
шћан ски уни вер зи тет „Ди ми три је Кан те мир” у Бу ку ре шту. Го ди на ма је био 
пр ви рек тор овог уни вер зи те та, а ка сни је је по стао ње гов пред сед ник. То ком 
три де це ни је, Хри шћан ски уни вер зи тет је по стао је дан од нај ве ћих при ват них 
уни вер зи те та у Ру му ни ји, са фи ли ја ла ма у ви ше гра до ва (Клуж, Пло је шти, 
Те ми швар, Кон стан ца).

Ко ста СТА НИ САВ
Основнибиографскиподаци.Ко ста Ста ни сав 

ро ђен је 25. ма ја 1926. у се лу Де жа ну (Ру му ни ја, оп-
шти на Мо ра ви ца, Та ми шка жу па ни ја). Ње гов отац 
Вељ ко, ра тар, та ко ђе је ро ђен у Де жа ну, а ма ти Ми-
ли ца, рођ. Ба кић, до ма ћи ца, по ре клом је из Со ке. Ко-
ста је имао бра та Бо го љу ба, ко ји је по за ни ма њу био 
књи го во ђа, и се стру Јо ван ку, уд. Бар бу лов, у Де жа ну, 
до ма ћи цу. Оже нио се Мар том Па у лом, рођ. Бут нар ју, 
ро дом из гра да Одор хе ју Се ку јеск (жу па ни ја Хар ги-
та), ко ја је би ла про фе сор хе ми је. Има ју дво је де це: 
си на Ко сту, ко ји је по за ни ма њу ин же њер хе ми је и 
жи ви у Клуж-На по ки, и ћер ку Де ли ју, уда ту Куј буш, ко ја је та ко ђе ин же њер 
хе ми је у Клуж-На по ки.87

Школовање,стручноусавршавање.Основ ну шко лу за вр шио је у Де-
жа ну (1933–39), Срп ску сек ци ју Ни же гим на зи је „К. Д. Ло га” у Те ми шва ру 
по ха ђао је од 1939. до 1943, од но сно Срп ску сек ци ју Ви ше гим на зи је „К. Д. 
Ло га” у Те ми шва ру од 1943. до 1947, ка да је ма ту ри рао (био је ап сол вент пр ве 
про мо ци је Срп ске сек ци је Ви ше гим на зи је „К. Д. Ло га” у Те ми шва ру). За ла-
га њем та да шње га Са ве за сло вен ских кул тур но-де мо крат ских удру же ња у 
Ру му ни ји (ССКДУР), он и још не ко ли ко ко ле га – Ср ба ап сол ве на та, по сла-
ти су у Бе о град да та мо стек ну ви со ко обра зо ва ње и вра ти ли су се у Срп ску 
сек ци ју ма тич не гим на зи је као струч ни про фе со ри. Ко ста Ста ни сав ода брао 
је При род но-ма те ма тич ки фа кул тет на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду. Та мо 
је успе шно за вр шио пр ву го ди ну сту ди ја (1947/48), ме ђу тим, због по ја ве 

86 Де крет је об ја вљен у слу жбе ном ли сту Mo ni to rul ofi cial (nr. 918 din 16 de cem brie 2002).
87 Основ не по дат ке о Ко сти Ста ни са ву са оп штио нам је ње гов син Ко ста Ста ни сав Мл.
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„Ре зо лу ци је Им фор мби роа о ста њу у КП Ју го сла ви је” 28. ју на 1948. и по гор-
ша ња од но са из ме ђу две зе мље, мо рао се (као и оста ли сту ден ти из Ру му-
ни је) вра ти ти са сту ди ја у Бе о гра ду. По што им је при зна та пр ва го ди на сту-
ди ја, мо гли су се упи са ти на фа кул те те у Ру му ни ји. Ко ста Ста ни сав се упи сао 
на Фа кул тет хе ми је „Вик тор Ба беш” на Уни вер зи те ту у Клу жу и ди пло ми-
рао је 1952. го ди не.88 

Професионалнаидидактичкакаријера.Већ по чет ком IV го ди не сту-
ди ја (16. ок то бра 1950), због свог из ван ред ног школ ског успе ха, на и ме но ван 
је за при прав ни ка на Ка те дри ор ган ске и ана ли тич ке хе ми је истог фа кул те та. 
По чев од 1. ок то бра 1952, по ста је аси стент, а 1. де цем бра 1957. уна пре ђен је 
у зва ње „ше фа ла бо ра то риј ских ра до ва” (зва ње ко је је та да омо гу ћа ва ло на-
став ни ку да оба вља са мо ла бо ра то риј ске ве жбе са сту ден ти ма). На кон две 
го ди не, 1. де цем бра 1959. сти че зва ње до цен та и пре да је сту ден ти ма IV го ди-
не хе ми ју ко ор ди на тив них ком би на ци ја и нео р ган ску ана ли зу. Ди дак тич ки 
сте пен ван ред ног про фе со ра сти че 25. фе бру а ра 1972. и на том по ло жа ју оста-
је до пен зи о ни са ња, 3. ок то бра 1991. го ди не. Да кле, Ко ста Ста ни сав је цео 
свој рад ни век про вео као на став ник на Фа кул те ту хе ми је у Клуж-На по ки. 

Научнаделатност.Осим на ве де них до ме на у ко ји ма је ра дио са сту-
ден ти ма, на уч не обла сти ње го вог ин те ре со ва ња би ле су: кван ти та тив на и 
ква ли та тив на ана ли тич ка хе ми ја, хе ми ја ком плек сних ком би на ци ја, нео р ган-
ска ми кро а на ли за и нео р ган ска хе миј ска тех но ло ги ја. У до ме ну прак тич них 
при ме на, ис тра жи вао је упо тре бу ми не ра ла гво жђе три ок си да (Fe2O3), ко ји 
на ста је на кон про из во ђе ња сум пор не ки се ли не (H2SO4), у уло зи при мар не 
ма те ри је за до би ја ње си ро вог гво жђа и че ли ка. 

Докторскадисертација. Док тор ску ди сер та ци ју Про у ча ва ње на три
јум по ли фос фа та – Гра ха мо ве со ли од бра нио је 18. де цем бра 1964. на Фа кул-
те ту хе ми је у Клуж-На по ки, а сле де ће го ди не Се нат Уни вер зи те та „Ба беш-
-Бо јај” из Клуж-На по ке до де лио му је на уч ну ти ту лу док то ра хе ми је. Мен тор 
ње го ве док тор ске ди сер та ци је би ла је ака де мик Ра лу ка Ри пан.89 

Пробранабиблиографија.90 „Le com por te ment des polyphosp ha tes me tal-
li qu es so lu bles en vers les ec han ge urs di ons. 3. la se pa ra tion du ti ta ne (4) da vec le 
co balt (2) le nic kel (2) et le cu i vr (2) a la i de des ca ti o ni tes”, [коаутор] Re vue Rou
ma i ne de Chi mie 11, 7 823 (1966); „The be ha vi or of so lu ble me tal lic polyphosp ha tes 
in the pre sen ce of ion ex chan gers. IV. the se pa ra tion of ce ri um (IV) from co balt 
(II) and cop per (II) with ca ti o ni tes”, (in french), [коаутор] Chim. Anal. (Pa ris), 
49, 469–472 (1967); „Be ha vi o ur of so lu ble me tal lic polyphosp ha tes in pre sen ce 
of ion ex chan gers (4). se pa ra tion of ce ri um (4) from co balt (2) and cop per (2) with 
ca ti o ni tes”, [коаутор] Chi mie analyti que 49, 9 469 (1967); Chi mia com bi naţii lor 
com ple xe, Univ. Ba beş-Bo lyai  Cluj-Npo ca, 1975; „Ci ne ti que et me ca ni sme de la 
re ac tion en tre l’ion di a qu o te tra mi ne-co  (III) et l’ion polyphosp ha te”, [коаутор] 
Stud. Univ. Ba bes-Bo lyai , Chem., 20, 11–14 (1975); „Synthe se de qu el qu es no u ve a ux 
he xa polyphosp ha tes me tal li qu es et com ple xes”, [коаутор] Stud. Univ. Ba bes-Bo lyai , 

88 Д. Са бљић, Нав. де ло, стр. 79, 243, 259. 
89 S. Măruță, Нав. де ло, стр. 133. 
90 https://scho lar.go o gle.co m /scho lar?hl=ro&as_sdt=0%2C5&q=Sta ni sav+C&btnG=
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Chem., 22, 1, 53–57 (1977); „Die ki ne tik und der re ak ti on smec ha ni smus zwischen 
dem he xa a qu oc hrom (III)-ion und tri me tap hosp hat-anion in was se ri ger lo e sung”, 
[коаутор] Stud. Univ. Ba bes-Bo lyai , Chem., 23, 1, 65–69 (1978).

Посебности.Као на став ник усме ра вао је 320 ди плом ских ра до ва сту-
де на та са Фа кул те та хе ми је, а био је члан у 57 ко ми си ја за од бра ну док тор ских 
ди сер та ци ја, од ко јих је на шест био пред сед ник, и то на уни вер зи те ти ма у 
Клуж-На по ки, Бу ку ре шту, Ја шу и Те ми шва ру. Био је на уч ни се кре тар фа-
кул те та (осам го ди на) и шеф Ка те дре нео р ган ске хе ми је (1989–1991). Бо ра вио 
је, по не ко ли ко ме се ци, ра ди спе ци ја ли за ци је и са рад ње, на од го ва ра ју ћим 
фа кул те ти ма у Бу дим пе шти, Бра ти сла ви и Љу бља ни. Био је ко а у тор у ре а-
ли за ци ји не ких прак тич них при ме на (па те на та) у хе ми ји: Уре ђај за од ре ђи-
ва ње вла жно сти у фри го тех нич кој ин ду стри ји; Бр зи ме тод од ре ђи ва ња сло-
бод не ки се ли не пу тем елек тро ли зе; Ме тод до би ја ња амо ни ја ка и ки се о ни ка 
по мо ћу ко ор ди на тив них је ди ње ња мо ле ку лар ног азо та и мо ле ку лар ног ки-
се о ни ка и дру гих. 

Мир ко М. МИ ЛИЋ
Основнибиографскиподаци.Мир ко М. 

Ми лић је ро ђен 21. апри ла 1932. Род но ме сто му 
је град Га лац, на ис то ку Ру му ни је. Отац му је слу-
жбо вао као брод ски пи лот, па се та ко об ја шња ва 
ње го во ме сто ро ђе ња. Пре ми нуо је 6. сеп тем бра 
1993. у Бер ну (Швај цар ска), не по сред но по за вр-
шет ку јед не струч не европ ске кон фе рен ци је.91 

Школовање,стручноусавршавање.92 Сред-
њу шко лу с ма ту ром за вр шио је у Бе о гра ду 1950. 
го ди не. Ди пло ми рао је на Елек тро тех нич ком фа-
кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Од сек за те ле-
ко му ни ка ци је. На истом фа кул те ту је, као елек-
тро тех нич ки ин же њер, на ста вио да се уса вр ша ва: 
ма ги стар ску ти ту лу сте као је 1963, са ма ги стар-
ским ра дом При ме на те о ри је гра фо ва на ана ли зу елек трич них мре жа са 
ви ше при ступ ним еле мен ти ма, а 1968. од бра нио је док тор ску ди сер та ци ју. 

Професионалнаидидактичкакаријера. Же љан уса вр ша ва ња и при-
ме не те о рет ских са зна ња у прак си, Мир ко Ми лић је још као сту дент из ве сно 
вре ме ра дио у Ин сти ту ту за ну кле ар не на у ке „Бо рис Ки дрич” у Вин чи, на-
до мак Бе о гра да. Као аси стент 1957. ан га жо ван је на ма тич ном Елек тро тех-
нич ком фа кул те ту, на пред ме ту Те о ри ја елек трич них ко ла. Ње го ва ди дак тич-
ка ка ри је ра се да ље од ви ја ла уз ла зном ли ни јом: 1963. иза бран је за до цен та, 
1973. за ван ред ног а 1980. за ре дов ног про фе со ра. Сход но сво јој кон цеп ци ји о 
ве зи те о ри је и прак се, исто вре ме но је ра дио као спољ ни са рад ник и у дру гим 

91 Д. Бон џић, Нав. де ло, стр. 100–107.
92 Ви ше о про фе со ру Мир ку М. Ми ли ћу у књи зи На ших 50 го ди на (Елек тро тех нич ки фа

кул тет 1948–1998), ЕТФ, Бе о град, 2003, стр. 55, и у Ен ци кло пе ди ји срп ског на ро да, Бе о град, 2008, 
стр. 653.
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ин сти ту ци ја ма: на Ин сти ту ту „Ни ко ла Те сла” у Бе о гра ду (1961–65) и на 
Ма те ма тич ком ин сти ту ту у Бе о гра ду. Уса вр ша вао се и у ино стран ству, на 
Im pe rial Col le ge of Sci en ce and Tec hno logy у Лон до ну (1965–67, и то као сти-
пен ди ста Бри тан ског са ве та), за тим на Ка ли фор ниј ском уни вер зи те ту у 
Бер кли ју (Uni ver sity of Ca li for nia, Ber ke ley), јед ном од пре сти жних свет ских 
уни вер зи те та (1977), где је бо ра вио као по зва ни про фе сор-ис тра жи вач. 

Научнаделатност.На уч ни до ме ни у ко ји ма је пре да вао на фа кул те ту 
мо гу се свр ста ти у сле де ће прав це елек тро тех ни ке: те о ри ја и про јек то ва ње 
елек трич них ко ла, те о риј ска елек тро тех ни ка, те о ри ја елек трич них мре жа. 
У ис тра жи ва њу је па жњу по све тио та ко зва ним „кла сич ним” ме то да ма у 
елек тро тех ни ци (те о ри ја и ди на мич ке јед на чи не елек трич них ко ла и си сте-
ма, ква ли та тив на ана ли за ста бил но сти елек трич них си сте ма), као и уво ђе њу 
у елек тро тех ни ку мо дер них ма те ма тич ких пој мо ва и ме то да (те о ри ја графо-
ва, као и нај но ви је те о ри је не у рал них мре жа, по себ но це лу лар них не у рал них 
мре жа). Ње го ви ра до ви, об ја вље ни у струч ним ча со пи си ма или са оп ште ни 
на ра зним до ма ћим или стра ним кон фе рен ци ја ма, на и шли су на ве о ма по-
зи ти ван од јек ме ђу струч ња ци ма. Об ја вио је сто ти нак на уч них ра до ва (од 
ко јих 30 у ре но ми ра ним ино стра ним ча со пи си ма), али иа ко је био пре те жно 
склон те о ри ји, из ра дио је пет ис тра жи вач ких сту ди ја, на пи сао пет књи га и 
има је дан па тент.93

Докторскадисертација. Ди сер та ци ју То по ло шко ди на мич не осо би не 
мо де ла ста ња не ре ци проч них мре жа од бра нио је 1968. на Елек тро тех нич-
ком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. У ди сер та ци ји је при ме нио нај мо-
дер ни је (за то вре ме) ма те ма тич ке те о ри је (те о ри ју гра фо ва и ди на мич ку 
то по ло ги ју) у јед ном из ра зи то прак тич ном до ме ну елек тро тех ни ке. 

Пробранабиблиографија.94 „Flow-Graph Eva lu a tion of the Cha rac te ri stic 
Polyno mial of a Ma trix”, IE EE Tran sac ti ons on Cir cu it The ory 11, 3, 423–424 
(1964); Za da ci iz te o ri je elek trič nih ko la, Na uč na knji ga, Be o grad, 1970; Te o ri ja 
gra fo va i nje ne pri me ne, [коаутор] Be o grad ski iz da vač ko-gra fič ki za vod, Be o-
grad, 1971; „Ge ne ral pas si ve net works-Sol va bi lity, de ge ne ra ci es, and or der of 
com ple xity”, IE EE Tran sac ti ons on Cir cu its and Systems 21, 2, 177–183 (1974); 
„The an ti-La gran gian equ a ti ons: a mis sing net work de scrip tion”, [коаутор] Jo ur nal 
of the Fran klin In sti tu te 307, 183–191 (1979); Te o ri ja elek tričnih ko la, Na uč na knji-
ga, Be o grad, 1983; „The o rems on the bo unds of so lu ti ons of se mi-sta te mo dels”, 
[коаутор] Int. J. of Con trol 43, 3, 859–867 (1986); „So me pro per ti es of so lu ti ons 
of the se mi-sta te mo del for non li ne ar non sta ti o nary systems”, [коаутор] Cir cu its, 
Systems and Sig nal Pro ces sing 5, 1, 109–123 (1986); „Ex ten ded sta bi lity of mo tion of 
se mi-sta te systems”, [коаутор] Int. J. of Con trol 46, 6, 2183–2197 (1987); „Sta bi lity 
analysis of sin gu lar systems, Cir cu its”, [коаутор] Systems and Sig nal Pro ces sing 
8, 267–287 (1989); Bo unds on so lu ti ons of di scre te sin gu lar systems, [коаутор] 
1990 IE EE In ter na ti o nal Sympo si um on Cir cu its and Systems (IS CAS), 1990 – 
ie e ex plo re.ie ee.or g; „Qu a li ta ti ve analysis of elec tro nic li ne ar pro gram ming ne u ral 

93 http://nds.edu.rs/cla no vi/prof-dr-mir ko-mi lic/
94 https://scho lar.go o gle.co m /scho lar?hl=ro&as_sdt=0%2C5&q=mir ko+mi li%C4%87&oq =Mir ko 

+Mi li
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net works”, [коаутор] Int. J. of Elec tro nics 75, 3, 441–450 (1993); Elek tric no mo
de lo va nje fi zic kih pro ce sa, Bit in ze nje ring, Be o grad, 2004. (po no vlje no iz da nje).

Чланствоунаучнимистручниморганизацијама. Био је члан-се ни ор 
ин сти ту та IE EE (In sti tu te of Elec tri cal and Elec tro nics En gi ne ers) и члан SE FI 
(So ciété Eu ropéen e po ur la for ma tion des ingéni e urs). Но си лац је спе ци јал ног 
све до чан ства IE EE за 1984. Пред ста вљао је Ју го сла ви ју у Ме ђу на род ном 
ко ми те ту за те о риј ску елек тро тех ни ку и у Ин фор ма ци о ном ко ми те ту SE FI. 
Био је стал ни члан мно гих на уч них ко ми те та ве ли ких ме ђу на род них кон-
фе рен ци ја (ECCTD, IS CAS и др.), на ко ји ма је пред се да вао од ре ђе ним сед-
ни ца ма. До бит ник је на гра де ЕТАН за нај бо љи рад из елек тро ни ке за 1967. 
Одр жао је пре да ва ња по по зи ву на мно гим ме ђу на род ним ску по ви ма и уни-
вер зи те ти ма. За до пи сног чла на Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти (СА НУ) 
иза бран је 15. де цем бра 1988. (при ступ на бе се да: „При каз до са да шњих нај-
зна чај ни јих ре зул та та на уч ног ра да”).

На Елек тро тех нич ком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду осно ва на је 
„Фон да ци ја про фе со ра Мир ка Ми ли ћа”, пре ко ко је се на гра ђу ју нај бо љи сту-
дент за вр шне го ди не на овом фа кул те ту и нај бо љи струч ни рад из обла сти 
Те о ри је елек трич них ко ла. 

Во ји сла ва СТО ЈА НО ВИЋ
Основнибиографскиподаци.Во ји сла ва Сто-

ја но вић је ро ђе на 18. апри ла 1934. у се лу Бе ло бре-
шки (Ру му ни ја, жу па ни ја Ка раш-Се ве рин). Отац 
Ђо ка био је ба чвар, а ма ти Сми ља, рођ. Па нић, 
до ма ћи ца. Во ји сла вин брат Дра ган Сто ја но вић 
ап сол вент је Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи-
те та у Бу ку ре шту и ре дов ни про фе сор на истом 
фа кул те ту, а се стра Ле по са ва, уда та Си мић, ин же-
њер агро ном. Во ји сла вин су пруг Ми ли вој Ге ор-
ги је вић био је уни вер зи тет ски на став ник и књи-
жев ни кри ти чар. Пре ми ну ла је 16. ју на 1989. у 
Бу ку ре шту; са хра ње на је на гро бљу са Ли пов ског 
пу та у Те ми шва ру.95

Школовање,стручноусавршавање. Основ-
ну шко лу (I–IV раз ред, 1941–45) по че ла је у Бе ло бре шки, а на ста ви ла у Бе-
лој Цр кви (V–VII раз ред 1945–48). Упи са ла се у Срп ску пе да го шку шко лу у 
Те ми шва ру (1948), али је од у ста ла 1951. На кнад но, као ван ред на уче ни ца 
исте шко ле, ап сол ви ра ла је 1953. го ди не. За тим је сту ди ра ла на Ин сти ту ту 
за стра не је зи ке, Смер срп ско хр ват ски је зик и књи жев ност на Уни вер зи те ту 
у Бу ку ре шту (1957–62), где је ди пло ми ра ла 1962. го ди не. 

Професионалнаидидактичкакаријера. Нај пре је ра ди ла као учи те љи-
ца у род ној Бе ло бре шки (1953–56), а за тим је по ста ла на став ник на Ка те дри 
за срп ско хр ват ски је зик Уни вер зи те та у Бу ку ре шту; пре шла је ди дак тич ке 

95 С. Бу гар ски, Ж. Ми лин, Нав. де ло, стр. 194–197. 
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сте пе не од аси стен та до зва ња ван ред ног про фе со ра (1962–89). Крат ко вре ме 
(1956–57) би ла је уред ник те ми швар ског ли ста на срп ском је зи ку Прав да. 

Научнаделатност. Осим уни вер зи тет ских оба ве за, ба ви ла се књи-
жев ним пре во ђе њем и књи жев ном кри ти ком, ка ко са те о рет ског та ко и са 
прак тич ног аспек та. Ње ни спе ци ја ли зо ва ни струч ни ра до ви и рас пра ве (пе-
де се так) об у хва та ју књи жев ну те ма ти ку из ју го сло вен ске књи жев но сти, 
књи жев них ру мун ско-срп ских од но са и про жи ма ња, као и из сло вен ских 
књи жев но сти. 

Докторскадисертација. Док тор ску ди сер та ци ју Са вре ме ни ју го сло
вен ски ро ман од бра ни ла је 1972. на Бу ку ре штан ском уни вер зи те ту, под мен-
тор ством проф. др Кон стан ти на Ки ци ми је; ди сер та ци ја ни је об ја вље на.

Пробранабиблиографија.96 Вук Сте фа но вић Ка ра џић. Лик и де ло у 
кон так ту са ру мун ском кул ту ром, Кри те ри он, Бу ку решт, 1967; Исто ри ја 
ју го сло вен ске књи жев но сти. Епо ха срп ског ро ман ти зма, Бу ку решт, 1973; 
„Uti caj ru mun skog je zi ka na knji žev ni srp sko hr vat ski je zik u SR Ru mu ni ji (na 
osno vu pu bli ka ci ja Ba nat ske no vi ne i Knji žev ni ži vot)”, Ra do vi Sim po zi ju ma o 
je zič kodi ja lek tal nim in ter fe ren ci ja ma i fi lo loš kim pa ra le li zmi ma (Zre nja nin, 9–13. 
X 1974): 451–463; Ra por tu ri li te ra re românosla ve, [коаутор] Ti po gra fia Uni-
versităţii din Bu cu reşti , 1976; Dicţio nar po li glot de ter me ni lin gvi sti ci, [коаутор] 
Ti po gra fia Universităţii Bu cu reşti , 1978; „Kal ko vi pre ma ru mun skim mo de li ma 
u te miš var skim pu bli ka ci ja ma na srp sko hr vat skom je zi ku”, Ac te le Sim po zi o nu lui 
de ra por tu ri cul tu ra le, li te ra re şi lin gvi sti ce românoiu go sla ve (Bu cu reşti , 21–25. X 
1976) (1979): 579–582; Тра ја ње: из бор из по зи је и про зе на срп ско хр ват ском је
зи ку у Ру му ни ји, Ва ље во, 1986. Пре во ди: An drić, Ivo. Po ve stea cu ele fan tul vi zi
ru lui, [копреводилац] ELU Bu cu reşti , 1966; De sni ca, Vla dan. Primăverile lui Ivan 
Ga leb (Jo cu ri le primăverii şi ale morţii), [копреводилац] Edi tu ra Uni vers, Bu cu-
reşti , 1972; Hri stić, Jo van, For me le li te ra tu rii mo der ne, Bu cu reşti : Edi tu ra Uni vers, 
1973; Ma to šec, Mi li voj, Pe ur me le jur na lu lui de bord [копреводилац], Bu cu reşti : 
Edi tu ra Ti ne re tu lui, 1965; La lić, Mi haj lo, Nun ta, [копреводилац], Bu cu reşti : ELU, 
1967; Ma rin ko vić, Ran ko. Mîinile şi al te po ve sti ri [копреводилац], Bu cu reşti : ELU, 
1968; Se li mo vić, Me ša. Der vişul şi Mo ar tea, Bu cu reşti : Edi tu ra Uni vers, 1971; Pe kić, 
Bo ri slav. Pe le ri na jul lui Ar se nie Nje go van, Bu cu reşti : Edi tu ra Uni vers, 1985; Lu kić, 
Sve ta. Flo ri de apă. [копреводилац], Bu cu reşti : Edi tu ra Uni vers, 1988.

Чланствоунаучнимистручниморганизацијама.Би ла је члан Са-
ве за пи са ца Ру му ни је, по ча сни члан Удру же ња књи жев ни ка Ср би је и члан 
Са ве за сла ви ста Ру му ни је. Та ко ђе, би ла је члан ре дак циј ског ко ле ги ју ма 
књи жев ног ча со пи са Књи жев ни жи вот из Те ми шва ра.

Наградеипризнања. Са вез Ср ба у Ру му ни ји пост хум но јој је до де лио 
Ве ли ку ба зја шку по ве љу (2003).

Алек сан дар НИ КИЋ
Основнибиографскиподаци.Алек сан дар Ни кић је ро ђен 29. ма ја 1935. 

у Иван ди (Ру му ни ја, Та ми шка жу па ни ја), од оца Ра до ва на, тр гов ца, и ма те ре 

96 Пот пу ни спи сак књи жев ног опу са Во ји сла ве Сто ја но вић, вид. у књи зи: Во ји сла ва Сто
ја но вић, До ди ри и про жи ма ња (прир. Сте ван Бу гар ски), Те ми швар, 2009, стр. 194–197.
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Ка ти це, рођ. Стан ков, учи те љи це. Ње гов брат Ми лан је 
по за ни ма њу елек тро ин же њер. Оже нио се ко ле ги ни цом 
са фа кул те та Че чи ли јом, рођ. Ба че ску (по за ни ма њу елек-
тро ин же њер), и с њом има дво је де це: Зве зда на, ин же-
ње ра ин фор ма ти ке, ко ји жи ви у Не мач кој, и Де ли ју, ма-
шин ског ин же ње ра и док то ра на у ка, ко ја жи ви у Ка на ди. 
Алек сан дар Ни кић је пре ми нуо у Те ми шва ру 22. ја ну-
а ра 2020; са хра њен је на гро бљу с Ли пов ског пу та.97 

Школовање,стручноусавршавање. Основ ну шко-
лу (1942–49) и Сред њу елек тро тех нич ку шко лу (1949–
53) по ха ђао је у Те ми шва ру, а за тим је ди пло ми рао на 
Елек тро тех нич ком фа кул те ту По ли тех нич ког ин сти ту та у Те ми шва ру 
(1953–58) и сте као ди пло му елек тро ин же ње ра. 

Професионалнаидидактичкакаријера. Не ду го по за вр шет ку сту ди ја, 
1959, за по шља ва се на ма тич ном уни вер зи те ту (та да, По ли тех нич ки ин сти-
тут), на Ма шин ском фа кул те ту, где ће оста ти до пен зи о ни са ња, нај пре као 
аси стент (1959–66), за тим као до цент (1966–71), па ван ред ни про фе сор (1971–
80) и ре дов ни про фе сор, до пен зи о ни са ња (1980–2000). На кон то га ра дио је 
и да ље као кон сул тант ни про фе сор са рад ник. Ефек ти ван рад на По ли тех ни-
ци у Те ми шва ру пре ки нуо је је ди но у пе ри о ду 1974–76. го ди не, ка да је као 
го сту ју ћи про фе сор пре да вао на На ци о нал ном уни вер зи те ту Ре пу бли ке За ир 
(UNA ZA). 

Научнаделатност.Пре да вао је раз не на уч не ди сци пли не на Ма шин-
ском фа кул те ту, углав ном ве за не за тех но ло ги ју ма те ри ја ла, а глав ни до мен 
ње го вих на уч них ис тра жи ва ња био је пре ра да ма те ри ја ла пу тем не кон вен-
ци о нал них тех но ло ги ја, кон крет но, по мо ћу елек тро е ро зи је и ла се ра. 

Докторскадисертација. Го ди не 1970. од бра нио је док тор ску ди сер та-
ци ју Основ не по ја ве при пре ра ди по мо ћу елек трич них вар ни ца са осци лант ном 
елек тро дом, а мен тор му је био проф. др Ау рел Ка рол На ну, са По ли тех нич-
ког ин сти ту та „Тра јан Ву ја” у Те ми шва ру.98 

Пробранабиблиографија.99 Maşini unel te, vol. 2 (1964); Teh no lo gia ma te
ri a le lor şi maşini unel te, vol. 1 (1974); Teh no lo gia ma te ri a le lor, vol. 1 (1978); vol. 2 
(1981); Pre luc ra rea prin ero zi u ne în con strucţia de maşini, Ti mişoa ra, Edi tu ra 
Fac la, 1983; Pre luc ra rea da te lor ex pe ri men ta le: curs [mecanică] (1996); La sers for 
ma te rial pro ces sing, [коаутор] Proc. SPIE. 3405, RO MOP TO ‘97: Fifth Con fe ren-
ce on Op tics, Pro ce e dings Pa per | 2 July 1998; Offli ne mul ti re spon se op ti mi za tion 
of gasjetas si sted CO2 la ser cut ting of polymet ta cryla te, [коаутор] Proc. SPIE. 
3405, RO MOP TO ‘97: Fifth Con fe ren ce on Op tics, Pro ce e dings Pa per | 2 July 1998; 
For ma rea profesională în in gi ne rie. Ie ri, azi, mâine. Ese u ri Ti mişoa ra: Edi tu ra 
„Po li teh ni ca”, 2004; „Thro ugh-tran smis sion la ser wel ding of polymer s–tem pe ra-
tu re fi eld mo de ling and in fra red in ve sti ga tion”, [коаутор] In fra red Physics & 
Tec hno logy 51, 73–79 (2007); „La ser be am scat te ring ef fects in non-ab sor bent 

97 https://ro.wi ki pe dia.or g/wi ki/Ale xan dru_Nic hi ci
98 S. Măruță, Нав. де ло, стр. 375. 
99 https://scho lar.go o gle.co m /scho lar?start=10&q=nic hi ci+ale xan dru&hl=ro&as_sdt =0,5
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in ho mo ge no us polymers”, [коаутор] Op tics and la sers in En gi ne e ring 45, 405–412 
(2007); Lucrări ştiinţifi ce: con ce pe re, re dac ta re, co mu ni ca re, Ti mişoa ra: Edi tu ra 
„Po li teh ni ca”, 2008, дру го из да ње 2010; „Fac tors Af fec ting the Energy Con sump
tion in Pul sed Nd: YAG La ser Cut ting of Glass Fi ber/epoxy Com po si te, [коаутор] 
Мateriale pla sti ce, 2012 – rev ma te ri a le pla sti ce.ro; Șansă şi de ter mi na re (memoria-
listică), Ti mişoa ra: Edi tu ra „Po li teh ni ca”, 2014; Искре но о све му. Мо ја жи вот
на при ча (на срп ски пре вео Све то зар Жи ва нов), Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2017.

Чланствоунаучнимистручниморганизацијама. Иза бран је за по-
ча сног чла на Фон да ци је По ли тех ни ка у Те ми шва ру, 2011.

Наградеипризнања. До бит ник је Ви дов дан ске по ве ље Са ве за Ср ба у 
Ру му ни ји (2006) и ти ту ле „про фе сор еме ри тус” (2014).

Посебности. Био je мен тор док тор ских ди сер та ци ја од 1990. го ди не 
(укуп но 11 ура ђе них и од бра ње них ди сер та ци ја, од ко јих че ти ри под за једнич-
ким ме ђу на род ним по кро ви тељ ством). Био је де кан Ма шин ског фа кул те та 
(1980–85), шеф Ка те дре ма шин ске тех но ло ги је (1985–90), рек тор Уни вер зи-
те та По ли тех ни ка у Те ми шва ру (1992–96), на уч ни се кре тар Се на та Уни вер-
зи те та (1996–2000), ко ор ди на тор и пре да вач на про гра му са вре ме ног уса вр-
ша ва ња док то ра на да Уни вер зи те та По ли тех ни ка у Те ми шва ру (2008–2011). 

SÂRBI DIN ROMÂNIA – DOC TO RI ÎN ŞTIINŢE (I)

Du šan J. Po pov

Re zu mat

Ti tlul de doc tor în ştiinţe a fost con si de rat încă din Evul Me diu apo geul ca ri e rei 
ştiinţifi ce. De ce le mai mul te ori ti tlul este în strânsă legătură cu ca ri e ra academică, 
re spec tiv ac ti vi ta tea ştiinţifică şi de cer ce ta re a per so a nei în cauză. Un număr însemnat de 
sârbi de pe ac tu a lul te ri to riu al României au obţinut de-a lun gul vre mii acest ti tlu, pri mul 
fi ind Sa va Po po vić Te ke li ja, în anul 1786. În luc ra re sunt pre zen taţi toţii sârbii – doc to ri 
în ştiinţe de pe acest te ri to riu, in di fe rent de do me niu, de lo cul sau mo men tul la ca re au 
obţinut ti tlul. Datorită vo lu mu lui ma re de in for maţii , luc ra rea va fi publicată în părţi. 
Da te le sunt gru pa te te ma tic, în fi e ca re grupă fi ind pre zen ta te cro no lo gic, pe ba za anu lui 
naşte rii. Această primă par te cu prin de sârbii doc to ri în ştiinţe ca re şi-au susţinut te za de 
doc to rat în si ste mul tra diţio nal de învăţământ (până la Pro ce sul de la Bo log na) şi au luc rat 
în ca li ta te de ca dre di dac ti ce în învăţământul su per i or din România sau străinătate.

THE SERBS IN RO MA NIA – DOC TORS OF PHI LO SOPHY (I)

Du šan J. Po pov

Sum mary

The ti tle of Doc tor of Phi lo sophy has been con si de red ever sin ce the Mid dle Ages 
the pe ak of the sci en ti fic ca re er of an in di vi dual. It is most com monly lin ked to the aca-
de mic ca re er, as well as to the sci en ti fic re se arch work of that per son. A sig ni fi cant num-
ber of Serbs from to day’s ter ri tory of Ro ma nia has ac hi e ved the ti tle of PhD, star ting with 
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Sa va Po po vić Te ke li ja, in 1786. The ar tic le pre sents all Serbs – doc tors of phi lo sophy from 
our area, re gar dless of the ir do main, pla ce and ti me when they we re gran ted the ti tle. Due 
to the lar ge amo unt of da ta, the in for ma tion will be pu blis hed in se ve ral parts, gro u ped 
ac cor dingly, each gro up pre sen ting da ta in chro no lo gi cal or der, ba sed on the year of birth. 
This first part com pri ses the lo cal Serbs, doc tors of phi lo sophy, who ha ve ob ta i ned the ir 
doc to ra te in the tra di ti o nal system of edu ca tion (be fo re the Bo log na Pro cess), and ha ve 
wor ked as aca de mic staff in hig her edu ca tion in sti tu ti ons in Ro ma nia and abroad.
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Ј о  в а  н а  К а  с а ш

ОД НОС ТЕ МИ ШВАР СКИХ СР БА 
ПРЕ МА МА ЂА РИ МА, НЕМ ЦИ МА И ЈЕ ВРЕ ЈИ МА  

ЗА ВРЕ МЕ ПРО ВИ ЗО РИ ЈУ МА

СА ЖЕ ТАК: Суд би на Те ми шва ра се на кон за вр шет ка Пр вог свет ског ра та и 
по бе де Са ве зни ка ре ша ва ла на Кон фе рен ци ји ми ра у Па ри зу. Ме ђу тим, ни је бе-
зна чај но шта се де ша ва ло у са мом гра ду. Од око 74.000 ста нов ни ка, у Те ми шва ру 
је жи ве ло око 4000 Ср ба, око 8000 Ру му на, док је ве ћин ско ста нов ни штво би ло 
не мач ко, ма ђар ско и је вреј ско. У ра ду је кроз ар хив ске до ку мен те и ли те ра ту ру 
при ка за на по ли ти ка срп ских вој них и ци вил них вла сти у Те ми шва ру пре ма овим 
гру па ма на ро да, а од нос срп ског ста нов ни штва пре ма сво јим су гра ђа ни ма при-
ка зан је кроз на пи се из днев не штам пе. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ба нат, Те ми швар, Ср би у Те ми шва ру, Нем ци, Је вре ји, Ма-
ђа ри, раз гра ни че ње у Ба на ту, 1919. го ди на.

Пре сто ни ца Ба на та Те ми швар био је из ра зи то мул ти ет нич ка сре ди на. 
Услед ве ли ке раз ли чи то сти на ци о нал ног са ста ва ста нов ни штва, у Те ми шва ру 
су се у вре ме за вр шет ка Ве ли ко га ра та и ства ра ња но вих др жа ва су ко бља ва ле 
раз ли чи те по ли тич ке стру је са раз ли чи тим кон цеп ци ја ма ко ме овај град 
на кон раз гра ни че ња тре ба да при пад не.1 Ка ко се као ре ше ње те ри то ри јал ног 
пи та ња на во дио и прин цип на род не кон сул та ци је, ју го сло вен ска стра на је 
раз ми шља ла у том прав цу да мо ра при до би ти гла со ве те ми швар ских Не ма-
ца, Ма ђа ра и Је вре ја за сво ју оп ци ју. Зна ло се да ће Ср би на евен ту ал ном 
пле би сци ту гла са ти да оста ну у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, а 
Ру му ни да се Те ми швар при по ји Ру му ни ји, али да би гла со ви дру гих гру па 
на ро да, за јед но узе тих, мо гли би ти пре суд ни. По ли ти ка ге не ра ла Ђор ђа 
Ђор ђе ви ћа но си ла је обри се та кве по ли ти ке и по че ла је да се спро во ди ка да 
је он као пред став ник срп ских вој них вла сти до шао у Те ми швар. Ме ђу тим, 
при ме ти ће мо да је при до би ја ње дру гих гру па на ро да за срп ску оп ци ју у 
Те ми шва ру по че ло не ко ли ко да на ра ни је, пре не го што је Ђор ђе вић, за др-
жав ши се у Вр шцу, до шао у град. Оно је по че ло на све ча ном до че ку срп ске 
вој ске.

1 Љу бо мир ка Ју дин, „О ра ду На род не упра ве за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу 1918–1919”, Збор ник 
за дру штве не на у ке, бр. 51, Но ви Сад, 1968, 20.
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Та да шњи пот пред сед ник срп ског На род ног ве ћа Или ја Бе ле сли јин се 
на Ло шон ци је вом тр гу (да на шњи Трг ује ди ње ња) обра тио и при сут ном не-
срп ском на ро ду ре чи ма: „Са бра ћо на ше Вој во ди не! Чуј те глас Бо га ве ли ко га! 
Око ви вам спа до ше у ко је вас је Ау стри ја спу та ла би ла. Там ни ца се отво ри-
ла у ко ју вас је Ау стри ја кроз три ве ка за тво ре не др жа ла. Ево вам ва ше га 
осло бо ди те ља, ево ан ђе ла хра ни те ља, ево срп ске вој ске!” Бе ле сли јин се 
по себ но обра тио Ма ђа ри ма, Нем ци ма, Је вре ји ма и Ру му ни ма, све их на зи-
ва ју ћи бра ћом срп ског на ро да. Ма ђа ри ма је по ру чио да до бро отво ре очи и 
да ви де свог пра вог при ја те ља и осло бо ди о ца, вој ску Ср би је. „Уђи те с по ве-
ре њем и оду ше вље њем у ону Ср би ју, ко ју је ова осло бо ди тељ ка на сво јим 
ко сти ма по ди гла и сво јом пле ме ни том кр вљу за ли ла да бу де уто чи ште сви-
ма на ро ди ма ко ји за сло бо дом и де мо кра ци јом жу де”, ре као је. Обра ћа ју ћи 
се по том при сут ним Нем ци ма, Бе ле сли јин је уз вик нуо: „Ево вам до бро твор-
ке. На се ли сте опу сто ше ну зе мљу и тру дом и умет но шћу по кри сте је зе ле-
ни лом и пло дом. Би ли сте учи те љи ци ви ли за ци је. Па шта вам је би ла пла та? 
Вр го ше вас у там ни цу и ве за ше вам вред не ру ке. Не ја, не го ве ли ки син ваш 
ја ук нуо је ла не; по што вас је об и шао и по знао, он ре че: Ужа сно! На и шао сам на 
на род ко ји го во ри не мач ки, али не ма шко ле, не ма кул ту ре, на род без исто-
ри је и без бу дућ но сти. Ето вам вој ске ко ја вам је око ве раз би ла. Сад сте сло-
бод ни. Ево вам шко ла, ево вам кул ту ре, ево вам бу дућ но сти.” Је вре ји ма се 
Бе ле сли јин обра тио на зи ва ју ћи их бра ћом, а ре као је: „Сте кли сте не у мор ним 
ра дом но вац и по ди го сте вред но сти. Ви пи о ни ри на прет ка и сло бо де по ди-
го сте бла го ста ње Угар ске. И док су се угње та чи ва ши оби ла то слу жи ли ва шим 
те ко ви на ма, за ле ђа и у ли це вас ру же. Ево вам сло бо де, ево вам те ре на за рад. 
Раз ви јај те, ор га ни зуј те се као на ци ја. Ди жи те сво је шко ле са сво јим је зи ком. 
Ши ри те сло бод њач ке ва ше иде је под за шти том нај ја че си ле: под за шти том 
срп ске вој ске.” На кра ју, Бе ле сли јин се обра тио и ру мун ском на ро ду и ре као: 
„Ру му ни! Бра ћо нај бли жа по ве ри и по стра да њи ма у око ви ма и там ни ца ма, 
Ли куј те и раз ви јај те се у сло бод ној Ве ли кој Ср би ји.”2 

У на ред ним да ни ма пред у зи ма ни су од ре ђе ни по ступ ци да се при доби-
је не срп ско гра ђан ство Те ми шва ра. Уред ни штво ли ста Сло га је 25. де цем бра 
1918. го ди не че сти та ло Бо жић „дра гим су гра ђа ни ма” ка то лич ке и про те стант-
ске ве ро и спо ве сти. Лист је том при ли ком ис та као те жњу Ср ба, Хр ва та и Сло-
ве на ца ка за јед нич кој и ме ђу соб ној сло зи и же љу да се у свим кра је ви ма „ле пе, 
про ши ре не и ује ди ње не др жа ве за о ре ус кли ци сре ће и ус хи ће ња” без об зи ра 
на ве ру и на род ност. „Овом при ли ком же ља нам је да пот пу но уве ри мо сва-
ког по је дин ца, сва ког бра та и бли жњег на шег дру ге ве ре и на род но сти, да 
се за јед но са њи ма обра ћа мо Све ви шњем Твор цу да им пру жи и по да ри свој 
бла го дет и да бо га то из ли је сво ју ми ло шту, те да у бу дућ но сти по стиг ну 
пра ву сре ћу и за до вољ ство”, пи сао је лист. Уред ни штво је ди ног по ли тич ког 
ли ста ко ји је у овом гра ду из ла зио на срп ском је зи ку пре не ло је сво јим чи-
та о ци ма да сма тра да ће Ср би у Те ми шва ру пред сто је ће пра зни ке до че ка ти 
са ра до шћу са мо ако бу ду све до ци да су и њи хо ви су гра ђа ни Нем ци и Ма-
ђа ри сво је про ве ли у „ве ћем рас по ло же њу” не го ра ни је. Овај лист је та ко ђе 

2 Сло га, бр. 18, Те ми швар, 1. ја ну ар 1919. (19. де цем бар 1918), 2.
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пи сао да је ју го сло вен ска стра на има ла у ви ду и ди рект не ин те ре се ње них су-
гра ђа на дру ге ве ре и на род но сти, јер је и њи ма же ле ла да ство ри „без бри жну 
срећ ну бу дућ ност”.3 Та ко ђе, лист Сло га по же лео је свим ста нов ни ци ма Те-
ми шва ра да се за јед но ра ду ју „ве ли ким, епо хал ним дру штве ним про ме на ма” 
и да од ба це „сва ки на род но сни его и зам као сред ство да се по но во по је ди ни 
на ро ди под јарм љу ју”. По ру чи ва но је да би ти ме не ср би по ка за ли да су „без 
мр жње и зад њих ми сли” ушли у „пра ву и ис кре ну по ли тич ку за јед ни цу” са 
Ср би ма у Те ми шва ру. Ме ђу тим, овај лист као про па ганд ни ор ган, ука зао је 
и на то да је не сло вен ски жи ваљ у Те ми шва ру тре ба ло да се у сво јим храмо-
ви ма за хва ли „Не бе ском Твор цу, што их је ис тр гао из до са да шње за блу де, 
пру жио им мо гућ но сти да нас, њи ну бра ћу, за и ста раз у ме ју и упо зна ју”. 
На рав но, из ме ђу ре до ва је про ву че но и да је тре ба ло да не сло вен ски на ро ди 
у Те ми шва ру схва те да су до та да „те шко гре ши ли и да им се ба ца ни ка мен 
вра ћа брат ским за ло га ји ма хле ба” и да би та квим раз ми шља њем ко ри сти ли 
та да шњој за јед ни ци.4 

Joш на ве ли ком на род ном збо ру Ср ба Те ми шва ра ца одр жа ном 31. ок-
то бра 1918. го ди не, епи скоп Ге ор ги је (Ле тић) по ру чио је да је свим на ро ди ма 
да та сло бо да; „Уну тра шњи мир и ред тре ба да се очу ва и са рад њом из ме ђу 
свих на ро да у Те ми шва ру, јер би дру штве но ра су ло до ве ло и са ма та уз више-
на на че ла у опа сност”, ре као је том при ли ком.5 На на род ном збо ру одр жа ном 
10. но вем бра 1919. го ди не Мла ден Пи лић, у то вре ме по сло во ђа-пред сед ник 
срп ског те ми швар ског На род ног ве ћа, из нео je пи та ње од но са Ср ба Те ми шва-
ра ца пре ма дру гим на ро ди ма „ка да ово бу де Ју го сла ви ја”. Јед но гла сно је 
при хва ће но да Ср би „ко ји су увек би ли ли бе рал ни” ни убу ду ће не ће же ле ти 
да дру ге на ро де „у се бе пре та па ју” и из ре че но је да Ср би „же ле ћи се би сло-
бо де” исто же ле да ти и оста лим на ро ди ма с ко ји ма ће жи ве ти у јед ној зе мљи.6 

На ини ци ја ти ву Ја ше То ми ћа, на Ве ли кој на род ној скуп шти ни у Но вом 
Са ду је, по ред од лу ке о при са је ди ње њу, усво је на и од лу ка ко ја је гла си ла: 
„При кљу чу је мо се Кра ље ви ни Ср би ји, ко ја сво јим до са да шњим ра дом и 
раз вит ком ујам ча ва сло бо ду, рав но прав ност, на пре дак у сва ком прав цу, не 
са мо намa, не го и сви ма сло вен ским па и не сло вен ским на ро ди ма, ко ји с на ма 
за јед но жи ве.”7 Зо ран Ја ње то вић је ука зао на чи ње ни цу да се са мо је дан посла-
ник се тио да је у јед ној из ра зи то ви ше на ци о нал ној сре ди ни тре ба ло во ди ти 
ра чу на и о пра ви ма не сло вен ских на ро да.8

Бе о град ска вла да, има ју ћи у ви ду да су се гра ни це но ве др жа ве, у то 
вре ме, по вла чи ле на Па ри ској ми ров ној кон фе рен ци ји, та ко ђе је са ве то ва ла 
по пу стљи ву по ли ти ку у Те ми шва ру, и у Ба на ту уоп ште, пре ма Нем ци ма, Ма-
ђа ри ма и Је вре ји ма, да би их при до би ла за срп ску стра ну.9 Кра ље ви на СХС 

3 Сло га, бр. 7, Те ми швар, 18. (5.) децембaр 1918, 1.
4 „Сре ћан пра зник”, Сло га, бр. 13, Те ми швар, 25. (12.) де цем бар 1918, 1.
5 „За пи сник те ми швар ског На род ног ве ћа”, при ре дио Бо гу мил Хра бак, Збор ник Ма ти це 

срп ске за дру штве не на у ке, св. 10, Но ви Сад, 1955, 78–79.
6 Исто, 87.
7 Спо ме ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не, дру го из да ње, Но ви Сад, 2017, 253.
8 Zo ran Ja nje to vić, De ca ca re va, pa stor čad kra lje va, Be o grad, 2005, 127.
9 ВА, П 8 К 25/15
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же ле ла је сву те ри то ри ју ко ју је у Ба на ту по се ла ње на вој ска. Вр хов на ко-
ман да тра жи ла је од ко ман да на та Ко њич ке и Мо рав ске ди ви зи је да раз ви ју 
аги та ци ју у Те ми шва ру и ње го вој око ли ни у ци љу при до би ја ња „бо га тих и 
ути цај них Је вре ја и Не ма ца”. „Тре ба с Нем ци ма и Ма ђа ри ма та мо шњим 
одр жа ва ти до бре од но се... а на ше љу де упу ћи ва ти на до сто јан стве но, мир но 
и ко рект но др жа ње и ука за ти им да је то је ди ни на чин да те ри то ри ја те ми-
швар ског Ба на та оста не срп ска”, пи са ло је у из ве шта ју Вр хов не ко ман де 
ко ји ци ти ра То ма Ми лен ко вић.10 Ју го сло вен ска де ле га ци ја, кон крет но де ла гат 
Ан те Трум бић, сма тра ла је да ни је не ва жно за бу ду ће од но се и за бу ду ћи 
мир хо ће ли ма ђар ско-не мач ко ста нов ни штво, ко је је би ло „ја ко по бро ју и 
jaко по сна зи” у Ба на ту, би ти за до вољ но или не.11 Ми ни стар Љу ба Да ви до вић 
је по слао у Те ми швар Ми ла на Пе тро ви ћа, по ве ре ни ка На род не упра ве за 
Ба нат, Бач ку и Ба ра њу, са за дат ком да ис пи та ка кви су про свет ни и у пр вом 
ре ду школ ски зах те ви не мач ког ста нов ни штва и да им од мах отво ри шко ле 
ко је би тра жи ли. „Не мач ко ста нов ни штво има ло би у слу ча ју пле би сци та 
ва жну уло гу за на шу ствар”, за кљу чио је на кра ју Љу ба Да ви до вић.12 Ка да 
је пи сао ка ко ће се срп ске вла сти бо ље не го ру мун ске по на ша ти пре ма Нем-
ци ма у Ба на ту, но во сад ски лист За ста ва об ја вио је да ће Нем ци до би ти не-
мач ку гим на зи ју у Те ми шва ру, ре ал ку у Вр шцу, а мо жда му шку пре па ран-
ди ју у Жом бо љу.13

Де сет го ди на на кон ових до га ђа ја, лист Вре ме је пи сао да је Те ми швар 
са сво јим мно го број ним фа бри ка ма и пред у зе ћи ма био у ру ка ма со ци ја ли-
стич ки ори јен ти са них ма са, ор га ни зо ва них и ди сци пли но ва них рад ни ка 
„ко ји су отво ре но по ка за ли скло ност да при ме нов ре жим де мо крат ске Ср би је”. 
Пи са но је и да су срп ске вој не вла сти „сво јим ху ма ним, ши ро ко гру дим и 
так тич ним по на ша њем пре ма та мо шњем не мач ко-је вреј ском жи вљу” уме ле 
да из да на у дан стек ну „све ви ше сим па ти ја”.14 Ме ђу тим, из вој них из ве шта-
ја се са зна је да је ге не рал Ђор ђе вић из ве шта вао ка ко се са сво је стра не тру-
дио да не до ђе до не су гла си ца из ме ђу срп ског и не сло вен ског ста нов ни штва 
Те ми шва ра, ко јих је, по то ме, би ло, што све до чи о друк чи јем ста њу у гра ду. 
Та ко ђе, Ђор ђе вић је Вр хов ној ко ман ди пи сао и да по на ша ње Ср ба „те шко 
па да оста лим на род но сти ма”.15 Зна мо и да је Рот, ка да је по се тио ге не ра ла 
Ђор ђе ви ћа 1. де цем бра 1918. го ди не, из ја вио да се не би при мио ни ка квог 
по ло жа ја ван Ба на та јер је и он сâм био све стан, као и Ђор ђе вић, да је ње го-
ва лич ност већ ду же вре ме би ла коп ча из ме ђу че ти ри на ро да у Те ми шва ру 
са ко ји ма је до та да мо гао да одр жи „нај бо љу хар мо ни ју”.16

Лист Сло га је, у члан ку под на сло вом „На ша Вој во ди на”, пи сао да је 
упра во „на ша Вој во ди на” има ла да „осе ти да њо ме упра вља при ја тељ ска, 

10 То ма Ми лен ко вић, „Ба нат ска ре пу бли ка и ма ђар ски ко ме са ри јат у Ба на ту (31. ок то бар 
1918 – 20. фе бру ар 1919)”, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, бр. 32, 1985, 130.

11 Је дин ство, бр. 119, Но ви Сад, 8. ок то бар 1919, 1.
12 Ми лан Пе тро вић, „Ба нат”, Ле то пис Ма ти це срп ске, бр. 142, Но ви Сад, 1952, 296.
13 За ста ва, бр. 35, Но ви Сад, 26. фе бру ар 1919, 1–2.
14 Вре ме, бр. 2480, Бе о град, 17. но вем бар 1928, 2. 
15 Из ве штај Ђор ђа Ђор ђе ви ћа 30. (17.) но вем бра 1918. го ди не (ВА, Бе о град, П 8 К 25/15).
16 ВА, П 8 К 25/15.
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ро ђе на ру ка” и да но ви су гра ђа ни, Ма ђа ри и Нем ци, не тре ба да се бо је да ће 
„па да ти” под срп ском упра вом, јер срп ски на род „не мо же гле да ти ро бо ве 
око се бе”.17 Ме ђу тим, срп ске вла сти би ле су све сне, а исти лист је пре но сио 
њи хо ве бо ја зни, да ће сва ка др жа ва, ко ја је сво је гра ни це про ши ри ла на „ште-
ту дру ге др жа ве”, има ти по те шко ћа док се не ус по ста ве ред и сва ко днев ни 
жи вот и да је че ка ве лик по сао око при ла го ђа ва ња свих гра ђа на се би. Раз ли-
чи те љу де, са ра зним тем пе ра мен том, са ра зним рас по ло же њи ма и са не по-
зна тим осо би на ма тре ба ло је при ла го ди ти но вим окол но сти ма. Раз ли ке 
из ме ђу по је ди них на ро да мо ра ле су се бр зо от кло ни ти, „за гла ди ти и у склад 
до ве сти” да би сви на ро ди мо гли за јед нич ки ра ди ти за све оп шти ин те рес. 
Уред ни штво ли ста пи са ло је да је при род но да je срп ски на род, ко ји је про-
ши рио сво ју др жа ву, имао же љу да је у тим гра ни ца ма и одр жи, те да је из тог 
раз ло га упо тре бља вао сва ко „чо ве чан ско сред ство” да би „но ву бра ћу за до-
во љио и но ву др жа ву им оми лио”. Та ко ђе, по ру чи ва но је да су срп ске вла сти 
дру гим не срп ским на ро ди ма пру жа ле исте угод но сти као и свом ста нов ни-
штву. Ис ти ца но је да је раз ли ка са да би ла са мо у про ме ни упра ве, а да су 
не срп ски на ро ди оста ли на „свом ро ђе ном зе мљи шту у ве зи са ста рим по-
зна ни ци ма, ста ром бра ћом”. По но во је из но ше но да је срп ска вој ска до не ла 
без у слов ну сло бо ду за сва ко га, а да „но ва бра ћа без раз ли ке ве ре и ма тер њег 
је зи ка” тре ба да на у че да це не пру же ну им сло бо ду, угод но сти, као и да за-
бо ра ве на про шлост.18 На при го во ре „ино вер ни ка” да ако хо ће да „ср бу ју”, 
не ка иду у Ср би ју, те ми швар ски Ср би су од го ва ра ли да ће ићи у Ср би ју, али 
да ће са со бом по не ти и „наш ми ли Ба нат, Бач ку и Ба ра њу”.19

Ка да је кра јем де цем бра 1918. го ди не об и шао Те ми швар, вој во да Пе тар 
Бо јо вић, ко ман дант ба нат ских тру па, на гла сио је да ће под срп ском вла да ви-
ном свим на ро ди ма и ве ра ма би ти га ран то ва на пот пу на сло бо да.20 Вра тив ши 
се с пу та, из ве стио је сво је прет по ста вље не да су на род но сти у Ба на ту по сле 
пре тр пље ног стра ха од осве те при ли ком до ла ска срп ске вој ске спо кој не, али 
и да се Ма ђа ри на да ју да ће при за кљу че њу ми ра при па сти опет Ма ђар ској, 
Ру му ни Ру му ни ји, а да су Нем ци пак, по што ни је би ло на де да ће при па сти 
Не мач кој, би ли ви ше скло ни да при пад ну Кра љев ству Ср ба, Хр ва та и Сло-
ве на ца не го Ма ђар ској или Ру му ни ји.21 Та ко ђе, у де цем бру 1918. го ди не, 
Ни ко ли Па ши ћу у Па риз ја вље но је да су Нем ци, Ма ђа ри и Је вре ји „прет по-
ста вља ли срп ску вла да ви ну ру мун ској” и да је по на ша ње „срп ске оку па ци о не 
вој ске... из вр сно”, што је до при но си ло њи хо вом „по вољ ном рас по ло же њу 
пре ма Ср би ји”.22

Та да шњи ми ни стар ино стра них по сло ва Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло-
ве на ца Ан те Трум бић, као де ле гат на Ми ров ној кон фе рен ци ји у Па ри зу, тврдио 

17 „На ша Вој во ди на”, Сло га, бр. 18, Те ми швар, 1. ја ну ар 1919. (19. де цем бар 1918), 1.
18 Сло га, бр. 53, Те ми швар, 14. фе бру ар 1919, 2.
19 Ду шан По пов, „Рас по ло же ње ме ђу Ср би ма у да на шњем ру мун ском де лу Ба на та у вре ме 

при са је ди ње ња Вој во ди не Ср би ји”, Те ми швар ски збор ник, бр. 2, Но ви Сад, 2000, 116.
20 Срп ски лист, бр. 45, Но ви Сад, 1. ја ну ар 1919. (19. де цем бар 1918), 1.
21 Т. Ми лен ко вић, Нав. де ло, 131.
22 Де пе ша 1. де цем бра (18. но вем бра) 1918. го ди не (Gra đa o stva ra nju ju go slo ven ske dr ža ve, 

dru gi tom, pri re di li Dra go slav Jan ko vić, Bog dan Kri zman, Be o grad, 1964, 673).
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је да су ба нат ски Нем ци и Ма ђа ри же ле ли да при пад ну др жа ви ко ја је ле жа-
ла за пад ни је, од но сно Ју го сла ви ји, и по звао је Кон фе рен ци ју ми ра да се у 
тач ност ње го вих ре чи уве ри пу тем пле би сци та.23 Трум бић је ус твр дио да ће 
Нем ци и Ма ђа ри те ми швар ског кра ја ра ди је оста ти у ју го сло вен ској др жа ви 
не го ли у Ру му ни ји, јер су ре ке и же ле зни це, као и сви њи хо ви со ци јал ни и 
еко ном ски ин те ре си, гра ви ти ра ле ка ју гу пре ма Ср би ји, а ни ка ко пре ма Ру-
му ни ји, од ко је је спор на те ри то ри ја одво је на Кар па ти ма.24 Из те ле гра ма 
ко ји је Вр хов на ко ман да 18. апри ла 1919. го ди не по сла ла ге не ра лу Пе ши ћу, 
а ко ји је у Па риз до спео 21. апри ла, са зна је мо да су Нем ци у Те ми шва ру из-
ја ви ли ге не ра лу Гру ји ћу да не же ле да Те ми швар бу де вра ћен Ма ђар ској, а 
да при евен ту ал ном пле би сци ту обе ћа ва ју да ће би ти уз Ср би ју.25 Чи ни се, 
на мер но, да би ума њио Ру му не у очи ма пред став ни ка Ан тан те, Ми лен ко 
Ве снић, ју го сло вен ски де ле гат на Кон фе рен ци ји ми ра у Па ри зу, на јед ној од 
сед ни ца на гла сио је да су ба нат ски Нем ци и Ма ђа ри ве ро ват но на кло ње ни-
ји Ру му ни ји, јер је она ду го би ла са ве зни ца Цен трал них си ла. Ме ђу тим, као 
што смо већ на по ми ња ли, ка да је на ис тој сед ни ци реч узео Ан те Трум бић, 
ре као је да су Нем ци и Ма ђа ри, ко ји су ко ло ни сти и да ле ко од сво је др жа ве, 
ви ше же ле ли да оста ну у Кра ље ви ни СХС, а не у Ру му ни ји, јер су их на то 
на во ди ли и ге о граф ски и еко ном ски раз ло зи.26 Јо сип Смо дла ка, хр ват ски 
де ле гат Кра ље ви не СХС, ме ђу тим, сма трао је да Те ми швар не тре ба да уђе 
у гра ни це но ве ју го сло вен ске др жа ве јер је сма трао да је не срп ско ста нов ни-
штво овог гра да би ло про тив но сје ди ње њу с Ју го сла ви јом, о че му је, та ко ђе, 
већ би ло ре чи.27 

Аги та ци о на срп ска те ми швар ска штам па би ла је ве о ма ја ка у пе ри о ду 
про ви зо ри ју ма из ме ђу срп ске и ру мун ске вла сти у Те ми шва ру и у пе ри о ду 
одр жа ва ња Ми ров не кон фе рен ци је у Па ри зу. Члан ком под на сло вом „Ипак 
уви ђа ју” лист Сло га је кра јем апри ла 1919. го ди не же лео да по ка же да су и 
гра ђа ни „стра не ве ре и на род но сти” у Те ми шва ру нај зад по че ли да уви ђа ју 
да је и у њи хо вом ин те ре су да се овај град при са је ди ни Кра ље ви ни СХС. 
„Да им је ди но у на ма ле жи спас”, пи са ло је уред ни штво ли ста. Ис ти ца но је 
и да су „стра на ин ду стри ја, тр го ви на и еко ном ски раз вој овог гра да за ви си ли 
од за пад них де ло ва Вој во ди не, ње них пи то мих пре де ла, бо га тих руд ни ка и 
пра ста рих шу ма пре ко Са ве и Ду на ва”. Ко ва ни це по пут „при та је на же ља да 
по ста ну на ши” и „да се на зо ву срећ ним гра ђа ни ма моћ не и ује ди ње не држа-
ве Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца” на шле су се у овом члан ку. Та ко ђе, уред ни-
штво је не срп ским на ро ди ма по же ле ло ис кре ну до бро до шли цу у „на шу 
сре ди ну”, а по том је из ре че но да ће срп ски на род с њи ма под јед на ко де ли ти 
и до бро и зло, да ће вла да ти то ле рант ност пре ма сва ком гра ђа ни ну Те ми шва-
ра и да ће му би ти за га ран то ва на „бе ри ћет на бу дућ ност” са мо пре ма то ме 

23 An drej Mi tro vić, Raz gra ni če nje Ju go sla vi je sa Ma đar skom i Ru mu ni jom 1919–1920, No vi Sad, 
1975, 62.

24 Је дин ство, бр. 119, Но ви Сад, 8. ок то бар 1919, 1. 
25 За пи сник са седницe 21. апри ла 1919. го ди не (Za pi sni ci sa sed ni ca de le ga ci je, 115). 
26 Бог дан Кри зман, „Пи та ње гра ни ца Вој во ди не на Па ри шкој ми ров ној кон фе рен ци ји”, 

Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, бр. 24, Но ви Сад, 1959, 43.
27 Za pi si Dra Jo si pa Smo dla ke, Ze mun, 2012, 130.
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ко ли ко је ра дио и ко ли ко је био спо со бан, а не пре ма то ме ко јој гру пи на ро да 
је при па да.28 Ми лан Ни ко лић, па рох у Кне зу, на кон ева ку а ци је срп ске вој ске 
у јед ном пи сму упу ће ном Епар хиј ској кон зи сто ри ји у Те ми шва ру сведо чио 
је да ни је дан Ср бин то ком при су ства срп ске вој ске у Те ми шва ру и око ли ни 
ни је ни по ми шљао да по ни жа ва не ср би на, не го да је у сва кој при ли ци на-
сто јао да по ка же то ле рант ност. „О то ме сам ви ше пу та и у цр кви про по ве дао 
и упо зо ра вао Ср бе на ду жност да сво је тре ба чу ва ти али и ту ђе по што ва ти, 
па та ко исто под се тио сам их на ре чи − што не во лиш да те би дру ги чи не, 
не мој ни ти дру ги ма, а за све су ми па ро хи ја ни све до ци”, пи сао је Ни ко лић.29

Оче ки ва но, лист Сло га, ко ји је као про па ганд ни ор ган ра дио за при са-
је ди ње ње Те ми шва ра пр вој ју го сло вен ској др жа ви и за то да би при са је ди-
ње ње при зна ла Кон фе рен ци ја ми ра у Па ри зу, пре по ру чио је те ми швар ском 
ста нов ни штву „дру гог је зи ка” да би тре ба ло „у им по зант ној ма си и са вид-
ним до ка зи ма” да ис ка же „сво ју ра дост и за до вољ ство” што ће би ти рав но-
прав ни су гра ђа ни у но вој ју го сло вен ској др жа ви. Алу ди ра ју ћи ве ро ват но 
на Са ве зни ке и на Кон фе рен ци ју ми ра у Па ри зу, уред ни штво је по ру чи ло: 
„Тре ба цео за ин те ре со ван свет да чу је и ви ди, да Те ми швар ци сви, без раз-
ли ке, же ле да нам по ста ну бра ћа. На тај на чин би за ду жи ли уна пред ме ро-
дав не фак то ре, ко ји ће доц ни је, у том слу ча ју, све срд ни је де ло ва ти у њи хо ву и 
оп шту ко рист.”30 Да би при до био оста ле на ро де у Те ми шва ру за срп ску оп ци ју, 
овај лист је пи сао да је у Кра љев ству СХС би ло „све га и сва че га” и да ће тр го-
вац са Ов чег По ља ра до у Те ми швар пре не ти ву ну, а ода тле по не ти по треб не 
тка ни не и оста ло. „Те ми шва ру пред сто ји да бу де јед на од пр вих ва ро ши и 
ин ду стриј ски цен тар кра љев ства”, пи са ло је уред ни штво ли ста Сло га.31

Док је још вој ска Ср би је би ла у Те ми шва ру, пу тем но ви на, у ви ше на вра-
та је та мо шње ста нов ни штво „дру ге ве ре и на род но сти” опо ми ња но да му 
је у лич ном ин те ре су мно го „про би тач ни је” да се др жи Ср ба и Ју го сла ви је, 
јер ће им са Ср би ма у дру штву би ти оси гу ра на бу дућ ност, и то на ро чи то у 
еко ном ском по гле ду. А ка да је вој ска Ср би је на пу сти ла Те ми швар, пи са ло 
се да не срп ски на ро ди ни су хте ли да ве ру ју да ће Те ми швар оста ти срп ски, 
па ни су по ка зи ва ли „вид не на кло но сти и же ље” да оста ну у за јед ни ци и да 
су до по след њег ча са ве ро ва ли „да ће се над ле пим Те ми шва ром по но во за ле-
пр ша ти ма ђар ска на ци о нал на тро бој ка”.32 Фе дор Жив ко вић је за лист Слогa 
пи сао да су срп ске вла сти то ком „оку па ци је” по ка за ле та мо шњем жи вљу да 
је срп ски на род „кул ту ран, да нам је ду ша бла го род на и да има мо сми сла за 
ле по и до бро”, док се но во сад ско Је дин ство на да ло да ће, „упр кос пе си ми-
стич ким ве сти ма из Па ри за”, од лу ка о Те ми шва ру па сти „у на шу ко рист”, 
јер би та ква од лу ка нај ви ше би ла у ко рист „са мо га Те ми шва ра и ње го вих 
гра ђа на”.33 

28 „Ипак уви ђа ју”, Сло га, бр. 111, Те ми швар, 25. април 1919, 1.
29 Љу бо мир Сте па нов, Ми лан Ни ко лић. Жи вот и де ло, Те ми швар, 2003, 27–28.
30 „Ипак уви ђа ју”, Сло га, бр. 111, Те ми швар, 25. април 1919, 1.
31 Исто.
32 Сло га, бр. 217, Ве ли ки Беч ке рек, 19. сеп тем бар 1919, 2.
33 Фе дор Жив ко вић, „Са ми су кри ви”, Сло га, бр. 178, Ве ли ки Беч ке рек, 1. ав густ 1919, 2; Је

дин ство, бр. 1, Но ви Сад, 20. април 1919, 1.
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Ме ђу тим, су шти ну про бле ма придобијањa Немaца, Ма ђа ра, Jевреја па 
чак и Ру му на у Те ми шва ру за срп ску оп ци ју, из не ло је уред ни штво но во-
сад ског ли ста За ста ва у апри лу 1919. го ди не. „За у зе ти сво јим бри га ма о уре-
ђе њу др жа ве, ми вр ло ма ло по кла ња мо па жње на род но сти ма ко је жи ве око 
нас. Оне, ме ђу тим, нео д луч не и нео ба ве ште не, че ка ју да од нас чу ју ка ква 
им се суд би на спре ма у но вој отаџ би ни.”34 Ка да су ба нат ски Нем ци фран цу-
ском ге не ра лу у Те ми шва ру пре да ли ме мо ран дум, у ко јем су на вод но из не ли 
сво ју же љу да се при по је Кра ље ви ни Ру му ни ји, вр шач ки лист Но ва зо ра се 
пи тао ка ко је уоп ште мо гло до ћи до то га и шта су Ср би учи ни ли да до то га 
не до ђе. „Ни шта, про сто ни шта! Ми смо уве ре ни да је све до де мар ка ци о не 
ли ни је срп ско и сад че ка мо ми ров ну кон фе рен ци ју да поч не мо рад. Али ако 
баш ми ров на кон фе рен ци ја до не се ре ше ње, да се и дру ге на род но сти, ре ци мо 
баш Нем ци у Те ми шва ру, пи та ју ко јој др жа ви же ле да при пад ну... тре ба мо 
от по че ти и ми наш аги та ци о ни рад.” Уред ни штво Но ве зо ре се жа ли ло на 
та кво ста ње у ко јем је срп ско ста нов ни штво зна ло „да је бо ље у Ју го сла ви-
ји не го у Ру му ни ји”, али да су се са мо но ви не на срп ском је зи ку ба ви ле том 
те мом. „Не кад, пре сло ма ма ђар ске др жа ве, из ла зи ле су у пе штан ским и 
но во сад ским ма ђар ским ли сто ви ма раз не из ја ве на ших по ли ти ча ра. За што 
да нас то га не ма, да нас, кад је од не це њи ве по тре бе? За што се то све, што се 
на ма срп ски ка же, не до ста ви и Ма ђа ри ма и Нем ци ма на њи хо вом је зи ку? 
За што они да не ма ју чи сту сли ку о бу дућ но сти, ко ја их че ка у Ср би ји или у 
Ру му ни ји? И ве руј те та ке би из ја ве и та ки до пи си и опи си, ви ше ко ри сти 
до при не ле оп штој ства ри, не го оне из ја ве пре сло ма. Та кав и у то ме прав цу 
аги та ци о ни рад оче ку је мо од оних, ко ји су и пре ра та и за вре ме ра та би ли 
са рад ни ци и до пи сни ци ма џар ских и не мач ких ли сто ва. А на ро чи то оче ку-
је мо рад у том прав цу од прес би роа На род не Упра ве, ко ји би тре бао да оба-
ве шта ва стра ну штам пу о све му. Др жи мо да би би ло по треб но из да ва ти ли-
сто ве и на стра ним је зи ци ма, а на ро чи то би по тре бан био је дан не мач ки лист. 
Не ка о то ме раз ми сле по зва ни”, пи са ло је уред ни штво ли ста Но ва зо ра.35

Те ми швар је, ка ко пи ше и Бран ко Бе шлин, др жао пр вен ство у из да вач-
кој де лат но сти по ду нав ских Шва ба.36 У до ку мен ту из фон да На род не упра-
ве ста ја ло је да је пре уво ђе ња но ве ад ми ни стра ци је, са мо у Ба на ту по чет ком 
1919. го ди не из ла зи ло ше сна ест ли сто ва на ма ђар ском, не мач ком и ру мун-
ском је зи ку, а у це лој Вој во ди ни два де сет и пет. „По што су Нем ци скло пи ли 
пакт са Ма ђа ри ма, ко ји су им за ко ном оси гу ра ли не ку ав то но ми ју, сви ти ли-
сто ви пи шу и аги ту ју за ин те гри тет – а про тив нас”, ста ја ло је у до ку мен ту.37 
Све сни да је штам па моћ но сред ство ма ђар ске аги та ци је, вој во ђан ски по ли-
тича ри су на то упо зо ри ли та да шњег ми ни стра уну тра шњих по сло ва. Под-
но се ћи до ку мен то ван из ве штај о бро ју ли сто ва ко ји су из ла зи ли на ма ђар ском, 
не мач ком и ру мун ском је зи ку на те ри то ри ји ко ју је „оку пи ра ла” срп ска 
вој ска, они су 14. фе бру а ра пред ла га ли сма ње ње бро ја тих ли сто ва и осни-

34 За ста ва, бр. 69, Но ви Сад, 6. април 1919, 1.
35 Но ва зо ра, бр. 2, Вр шац, 19. (6.) ја ну ар 1919, 1–2.
36 Бран ко Бе шлин, „Нем ци у Ба на ту”, Ба нат кроз ве ко ве, сло је ви кул ту ра Ба на та (збор ник 

ра до ва), Бе о град, 2010, 639.
37 Љ. Ју дин, Нав. де ло, 20.
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ва ње срп ске но вин ске аген ци је, ко ја би сво јим ра дом па ра ли са ла, у на ци о нал-
ном по гле ду, по њи хо вом ми шље њу, не га ти ван, ути цај ма ђар ске вој во ђан ске 
штам пе. Спи сак ли сто ва ко ји су из ла зи ли у Те ми шва ру гла сио је: „Délmag
yarországi Közlöny, Temesváry Hir lap, Der Mor gen, Vol kswil le, Südun ga rische 
Re form, Temesvárer Ze i tung, Temesvárer Volksblatt, Ina in te, or ga nul Par ti dul ni 
so cial-de moc rat român din Ba nat, Сло га.” У истом из ве шта ју је ста ја ло и да је 
по ло ви ну ли сто ва ко ји су из ла зи ли на „оку пи ра ној те ри то ри ји” срп ска власт 
за бра ни ла за то што ни су по др жа ва ли но во на ста лу си ту а ци ју.38 Љу би во је 
Це ро вић пи ше да је би ло за бра ње но и уно ше ње ли сто ва на ма ђар ском и не-
мач ком је зи ку, а да су уве де не по себ не но вин ске цен зу ре, и то у Те ми шва ру, 
Ве ли ком Се ми клу шу и Пер ја мо шу.39

По ред ли ста ко ји је на срп ском је зи ку из ла зио у Те ми шва ру, да би се, 
ка ко је пи са но, па ра ли са ла ру мун ска аги та ци ја и „не га ти ван ути цај” не мач-
ке и ма ђар ске штам пе, би ло је кључ но да се у Те ми шва ру осну је и прес би ро. 
Ве ли ки жу пан и вла дин ко ме сар Мар тин Фи ли пон је ка сни је пи сао да је при 
пре у зи ма њу им пе ри ју ма у Та ми шкој и Кра шо-се ве рин ској жу па ни ји у име 
Вла де Кра љев ства Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, по ве рио Сте ва ну Бе ни ну40 
за да так да ор га ни зу је прес би ро „ко ји ће це ло куп ну штам пу у Ба на ту не само 
оба ве шта ва ти, већ и ути ца ти на исту у прав цу ко ји од го ва ра ин те ре си ма 
на ше Отаџ би не”.41 Бе нин је та ко по стао шеф „Ју го сло вен ског Прес би роа” у 
Те ми шва ру, а од На род не упра ве за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу до био је од су ство 
од свог учи тељ ског по сла. Све при пре ме за ор га ни зо ва ње прес би роа из вр-
ше не су кра јем фе бру а ра и он је 1. мар та 1919. го ди не от по чео са ра дом.42 Од 
28. фе бру а ра 1919. го ди не у згра ди жу па ни је у Те ми шва ру, на пла цу Принц 
Ев ге ни је, где је би ла и жу па ниј ска штам па ри ја, на ла зи ли су се уред ни штво 
и ад ми ни стра ци ја ли ста Сло га. У ис тој згра ди, на дру гом спра ту, на ла зио се 
и „Ју го сло вен ски Прес би ро”.43 

У де ло круг прес би роа пре не та je и цен зу ра штам пе ко ју су до та да вр ши-
ли вој ни ор га ни, а ње го во осо бље ра ди ло је и на вој ној цен зу ри по ште и 

38 АВ, Фонд На род не упра ве, Ф. 76
39 Љу би во је Це ро вић, Ср би у Ру му ни ји, Но ви Сад, 1997, 401.
40 Сте ван Бе нин (23. јул 1885, Вр шац – 31. де цем бар 1966, Вр шац), шеф „Ју го сло вен ског 

Прес би роа” у Те ми шва ру а он да и у Ве ли ком Беч ке ре ку до де цем бра 1920. го ди не ка да је Од сек 
за штам пу пред сед ни штва Ми ни стар ског са ве та Кра ље ви не СХС 16. де цем бра 1920. го ди не обја-
вио да је „Ју го сло вен ски Прес би ро” уки нут. Бе нин је у ау то би о гра фи ји пи сао да су ме ро дав ни 
кру го ви у Бе о гра ду би ли за до вољ ни ра дом „Ју го сло вен ског Прес би роа” у Те ми шва ру. Ве ли ки 
жу пан Мар тин Фи ли пон је, та ко ђе, пи сао да је Бе нин сво ју „за да ћу пот пу но и успе шно из вр шио” 
јер је рад Прес би роа под Бе ни но вом упра вом по ка зи вао „нај бо ље ре зул та те”. У име Вла де Кра-
љев ства СХС, чи ји је био за ступ ник у Те ми шва ру, Фи ли пон је Бе ни ну из ја вио „пу но при зна ње”. 
Лист Но ва зо ра је та ко ђе пи сао да је Прес би ро у Те ми шва ру за крат ко вре ме „за свој аги лан и 
успе шан рад сте као при зна ње свих ме ро дав них кру го ва”. Уред ни штво овог ли ста би ло је из ве-
ште но да је Вла да Кра љев ства СХС би ла спрем на да те ми швар ском Прес би роу на рас по ла га ње 
ста ви сва сред ства да би он мо гао да ус по ста ви стал ну ве зу са европ ском штам пом пу тем те ми-
швар ске бе жич не те ле гра фи је. „И та да ће све европ ске бе жич не те ле граф ске ста ни це при ми ти 
из ве шта је о на ма ди рект но из на ших из во ра и пре да ва ти их европ ској штам пи, ко ја је све до са да 
цр пе ла из ве шта је о на ма из стра них ве ћи ном на ма не при ја тељ ских из во ра”, пи сао је лист Но ва 
зо ра (Но ва зо ра, бр. 28, Вр шац, 24. април 1919, 2).

41 РОМС, Ау то би о гра фи ја Сте ва на Бе ни на, М. 12. 421.
42 Исто.
43 Сло га, бр. 65, Те ми швар, 28. фе бру ар 1919, 1.
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бр зо ја ва. Сте ван Бе нин пи ше да се у пр во вре ме на ла зио у ве о ма те шком 
по ло жа ју, јер је сва не срп ска штам па, на вод но, би ла по ве за на са сво јим до-
та да шњим из во ри ма из Пе ште, и да је она од „Ју го сло вен ског Прес би роа” 
узи ма ла углав ном са мо слу жбе на са оп ште ња ве ли ког жу па на и вој не ко ман де, 
и то је ди но оне ве сти ко је су њој од го ва ра ле. По Бе ни ну, на че лу ма ђар ске 
штам пе ста јао је днев ни лист Temesvári Hir lap, а во де ћи не мач ки лист био 
је Te me sva rer Ze i tung. Со ци ја ли сти су има ли свој ор ган Vol kswil le, а Ру му ни 
три не дељ на ли ста. Њи хо ве ре дак ци је, ка ко је пи сао Бе нин, тре ба ло је при-
до би ти си лом или ми лом. „Си лу смо има ли у ру ка ма, а то је цен зу ра”, за-
кљу чи вао је.44 По пи са њу ли ста Сло га, то ком ма ја 1919. го ди не срп ска вла да 
је, на вод но, „за бра ни ла ли сто ве ’Er wac he’ и ’Ébredj’ ко ји су до тад из ла зи ли 
у Те ми шва ру”.45 

Сте ван Бе нин, све стан да је ру мун ска про па ган да има ла ути цај и ме ђу 
ба нат ским Нем ци ма, а ра чу на ју ћи на евен ту ал ни пле би сцит у Ба на ту, ко ри-
стио је „Ју го сло вен ски Прес би ро” да вр ши про па ган ду у ко рист ју го сло вен-
ске стра не. „Ко ја стра на при до би је ба нат ске Шва бе, та је обез бе ди ла ве ћи ну 
при пле би сци ту”, би ло је ста но ви ште ше фа „Jугословенског Прес би роа”. 
Бе нин је у ау то би о гра фи ји за пи сао и да су Ју го сло ве ни, у то вре ме без нор-
мал не ко му ни ка ци је, има ли ори ги нал не ма те ри ја ле и ве ли ке но ви нар ске 
вред но сти јер су рас по ла га ли ра дио-ста ни цом за при ма ње, па су хва та ли 
ве сти и стра них ста ни ца. Сав при ку пље ни ма те ри јал хит но су об ра ђи ва ли 
па те ле фо ном пре да ва ли Бе о гра ду, ода кле се он пре но сио да ље.46 За и ста, све 
ве сти из ино стран ства су то ком апри ла и ма ја 1919. го ди не (у нпр. бе о град-
ском ли сту Епо ха и у но во сад ском ли сту Сло бо да) до но ше не пре ко „Ју го сло-
вен ског Прес би роа” у Те ми шва ру.47

Исто вре ме но са по ли ти ком при до би ја ња не срп ских на ро да у Те ми шва ру 
за ју го сло вен ску оп ци ју, пу тем штам пе се са ве то ва ло на опре зну по ли ти ку 
пре ма пред став ни ци ма ма ђар ске вла де и ма ђар ског на ро да.48 Нем ци ма је 
ре че но да их је угар ска др жа ва пот по ма га ла да би их ти ме што пре при до-
би ла на сво ју стра ну и по ма ђа ри ла, и то да би их упо тре би ла у кул тур ној и 
еко ном ској бор би про тив Ср ба.49 Но во сад ска За ста ва је пи са ла да су ба нат-
ски Нем ци на кон ула ска срп ске вој ске у Вој во ди ну, „ка да ви ше ни је би ло 
ма ђар ске вла сти”, мо гли да се осе ћа ју сло бод ни ма и да je требалo да се 
опре де ле „ку да ће, шта ће и с ким ће”. Пи са но је да су „де мо крат ска при ро-
да срп ског на ро да, сло бо до ум но и пра вич но уре ђе ње ју го сло вен ске др жа ве” 
и нај бо љи еко ном ски усло ви мо гли пот пу но да уми ре Нем це и оста ле народe 
да ће у но вој ју го сло вен ској кра ље ви ни на ћи пра ву, њи ма на кло ње ну отаџ-

44 Ме ђу тим, Сте ван Бе нин је том при ли ком до дао и да се се ћао „сво је му ке и огор че ња” на 
ма ђар ску цен зу ру у Вр шцу ко ја је бри са ла по це ле стра не Из ло жбе, па је „по сте пе но сте зао и 
бри сао пе штан ске алар мант не ве сти”, док стра на штам па ни је „нај зад уви де ла да тре ба да пу-
бли ку је ве сти на шег прес би роа” (РОМС, Ау то би о гра фи ја Сте ва на Бе ни на, М. 12. 421).

45 Сло га, бр. 129, Те ми швар, 19. мај 1919, 2.
46 РОМС, Ау то би о гра фи ја Сте ва на Бе ни на, М. 12. 421.
47 Ко лек ци ја ли сто ва Епо ха и Сло бо да (БМС).
48 ВА, П 8 К 25/15
49 За ста ва, бр. 69, Но ви Сад, 6. април 1919, 1.
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би ну, и у њој сре ћан и ми ран жи вот по во љан за стал но на пре до ва ње.50 Пре ко 
штам пе, не срп ски на ро ди у Те ми шва ру пи та ни су да ли би се бо ље осе ћа ли 
као гра ђа ни јед не др жа ве ко ја је тек из ми ло сти оста ла на кар ти Евро пе као 
сло бод на и не за ви сна, a у ко јој би има ли сно си ти све те ре те по бе ђе ног, осра-
мо ће ног и пре зре ног жи вља (ми сли ло се на Угар ску), или као гра ђа ни, ка ко 
је пи са но, иде ал не и срећ не но ве отаџ би не (ми сли ло се на Кра ље ви ну Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца).51

Bојвођанска штам па је пи са ла да је „Ма ђар ски Јав ни Жи вот” по чет ком 
ја ну а ра 1919. го ди не још увек про жи вља вао „да не не ке су лу де аго ни је”, јер 
по срп ској стра ни, Ма ђа ри не са мо да ни су при зна ва ли сво је гре шке и гре хе 
не го су и да ље гре ши ли, за во де ћи и се бе и дру ге пра зним обе ћа њи ма. На-
и ме, ма ђар ски ли сто ви су, на вод но, би ли пу ни „ла жних гла со ва”, ко ји ма су 
же ле ли да „уз не ми ре ду хо ве, иза зо ву сум њу и сме та ју у ре ду и ми ру”, пишу-
ћи да ће те ри то ри ја Вој во ди не по но во, за не ко крат ко вре ме, би ти пре да на 
Ма ђа ри ма. За бри ну ти да дру ги на ро ди „не бу ду пре ва ре ни та квим на мер ним 
и ла жним ве сти ма” и да он да они „до ве ду у сум њу и да се код њих осла би 
ве ра” у срп ски им пе ри јум у Те ми шва ру и у Ба на ту, ли сто ви на срп ском јези-
ку су се у ви ше на вра та огла ша ва ли по во дом тог пи та ња.52 На кон прет ход но 
из не тих оп ту жби на ра чун ма ђар ске по ли ти ке Срп ски лист је пи сао: „По-
зна то је да на род у по сед ну тим кра је ви ма, без раз ли ке ве ре и на род но сти, с 
пот пу ним по ве ре њем пра ти ре жим Срп ске Вла де и вој них вла сти, и уоп ште 
не ми сли и не же ли да се по вра ти ста ри, ма џар ски ре жим... Од лу ком Ве ли-
ке На род не Скуп шти не ми смо се оце пи ли од бив ше Угар ске и при кљу чи ли 
Ср би ји, и ми смо за до вољ ни што смо се отре сли роп ства. С тим фак том 
не ка бу ду је дан пут на чи сто и го спо да ма ђар ски но ви на ри, и не ка пре ста ну 
об ма њи ва ти свет ко је ка квим пра зним обе ћа њи ма, јер су ов де сви за до вољ ни 
са овим при ли ка ма.”53

Ср би Те ми швар ци су, та ко ђе, на јед ном од сво јих ве ли ких на род них збо-
ро ва из ја ви ли да су Ма ђа ри би ли „до след но про тив на род но сти” и уз бур но 
одо бре ње свих чла но ва те ми швар ског срп ског На род ног ве ћа за кљу чи ли да 
се пре ма Ма ђа ри ма „не мо гу с по ве ре њем од но си ти, ни ти мо гу са њи ма више 
ика кве за јед ни це има ти”.54 

Лист Сло га је на кон раз гра ни че ња пи сао да су Ма ђа ри у Те ми шва ру 
мо гли би ти при до би је ни јер су „нас мно го ви ше во ле ли не го Ру му не”, ко ји 
су им „сво ја та ли 26 жу па ни ја и ко ји су им од у зе ли сво бо гат ство у ру да ма и 
мај да ни ма, ко лев ку њи хо ве сло бо де Ер дељ и к то ме још 2 ми ли о на Ма ђа ра”, 
док је срп ска стра на до би ла „ве о ма скром ни део Ма ђар ске и то са ме рав ни-
це, ко је они ису ви ше има ју и је два две-три сто ти не хи ља да Ма ђа ра”. Та ко ђе, 
и да су Ма ђа ри би ли упу ће ни на пр ву ју го сло вен ску др жа ву јер им је пре ко 
ње био нај бли жи пут ка мо ру.55

50 Исто.
51 Сло га, бр. 22, Те ми швар, 7. ја ну ар 1919. (25. де цем бар 1918.), 1.
52 Срп ски лист, бр. 47, Но ви Сад, 3. ја ну ар 1919. (21. де цем бар 1918.), 1.
53 Исто.
54 За пи сник те ми швар ског Hародног ве ћа, 87.
55 Сло га, бр. 259, Ве ли ки Беч ке рек, 11. но вем бар 1919, 1.
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Ме ђу тим, ка ко пи ше и Зо ран Ја ње то вић, су шти на од но са срп ских вла-
сти пре ма ма ђар ском ста нов ни штву у те ми швар ском Ба на ту огле да ла се у 
ње ној не так тич но сти. Ја ње то вић пи ше да су на кон ула ска вој ске Ср би је укло-
ње ни сви сим бо ли ма ђар ске вла сти, а да су по ста вље ни сим бо ли срп ске вла-
сти, иа ко је би ло по треб но да про ђе не ко ли ко го ди на док „чи нов ни ци ни су 
пре ста ли да у по је ди ним ка фа на ма или за би тим угло ви ма се о ских цр ка ва 
пре ста ну да от кри ва ју сли ке хаб збур ших вла да ра, ма ђар ске гр бо ве или на-
ци о нал не бо је”.56 Та ко ђе, и да су Кра ље ви на СХС и Кра ље ви на Ру му ни ја кон-
тро ли са ле де ло ве те ри то ри ја, али да је угар ска др жа ва још увек „кон тро ли са ла 
ве ли ки део умо ва и ср ца ју жно у гар ских Шва ба”.57 По ред то га, на те ри то ри ји 
те ми швар ског Ба на та, као на „оку пи ра ној” обла сти, уве де на је цен зу ра пи-
са ма и штам пе.58 Ме ђу тим, и Ја ње то вић ка же да она ни је би ла та ко оштра и 
да су до Те ми шва ра до ла зи ли ма ђар ски и ру мун ски ли сто ви, иа ко је то било 
за бра ње но.59 

На кон обра зо ва ња На род не упра ве у Но вом Са ду, ма ђар ски чи нов ни ци, 
же ле зни ча ри и учи те љи мо ра ли су да по ло же за кле тву вер но сти но вим вла-
сти ма, а од би ја ње исте по вла чи ло је за со бом от каз, а че сто и пре ба ци ва ње 
пре ко де мар ка ци о не ли ни је. Мно ги су од ла зи ли са ми због при ти ска но вих 
вла сти, или због авер зи је пре ма њи ма, док је ма ђар ска вла да до дат но под сти-
ца ла њи хов од ла зак обе ћа њи ма да ће им да ва ти пла те ако не по ло же за кле-
тву На род ној упра ви. Део не сло вен ске ин те ли ген ци је је од ла зио и због бо љих 
из гле да за ка ри је ру у ма тич ним др жа ва ма.60 Ка да пи ше о до не том за ко ну о 
вр ше њу пра ва са мо о дре ђе ња не мач ког на ро да у Угар ској кра јем ја ну а ра 1919. 
го ди не, Зо ран Ја ње то вић из но си и свој став да вла сти ма пр ве ју го сло вен ске 
др жа ве та ко не што „ни је па да ло на па мет” и да су се оне „де лом из ле жа ва ле 
на ло во ри ка ма ко нач ног ује ди ње ња, а де лом ку ва ле у отров ном со су на цио-
на ли зма, до бро за чи ње ним стра хом од ре ви зи о ни зма”.61

На под руч ју Те ми шва ра, од но сно Те ми шва ра (Гра да) и ње го вих пред-
гра ђа Ме ха ле и Фа бри ке, жи ве ли су, ка ко је на ве де но у ме мо ран ду му Те ми-
швар ске епар хи је, „по ред Ма ђа ра ко ји су рат из гу би ли, и Шва бе, Ср би ста ро-
се де о ци, по нем че ни Че си, по ма ђа ре ни Сло ва ци, Је вре ји и до се ље ни Ру му ни”.62 
Чи ње ни ца је да је у вре ме ства ра ња пр ве ју го сло вен ске др жа ве Те ми швар, 
ста ра срп ска пре сто ни ца Срп ске Вој во ди не, био не мач ка ва рош.63 Та ко ђе, 

56 Zo ran Ja nje to vić, Nem ci u Voj vo di ni, Be o grad, 2009, 94.
57 Z. Ja nje to vić, Nav. de lo, 96.
58 Slo bo dan Ba jić, Mar ke iz da te u Te miš va ru u vre me srp ske upra ve 1919, Be o grad, 1998, 11.
59 Z. Ja nje to vić, De ca ca re va, pa stor čad kra lje va, 126.
60 Z. Ja nje to vić, Nav. de lo, 194.
61 Z. Ja nje to vić, De ca ca re va, pa stor čad kra lje va, 100.
62 Сло га, бр. 145, Те ми швар, 7. јун 1919, 1.
63 Зо ран Ја ње то вић, ко ји се ба вио Нем ци ма у Вој во ди ни, пи сао је: „Пр ви не мач ки на се ље-

ни ци су до шли у ју жну Угар ску још кра јем 17. ве ка и до сре ди не 18. ве ка ве ћи део не мач ке ко ло-
ни за ци је ишао је ка Ба на ту. По осло бо ђе њу Ба на та од Ту ра ка, у ње гов за пад ни део и у ње гов глав-
ни град, Те ми швар, при сти жу ру да ри, за на тли је и се ља ци из Крањ ске, Шле зи је, Че шке, са сред ње 
Рај не и са гор њег Ду на ва. Не ки сти жу 1712. го ди не, а не што ве ћа гру па 1716–1718. го ди не. Ни је би ла 
реч о се ља ци ма већ о ислу же ним вој ни ци ма и вој ним за на тли ја ма и при пад ни ци ма слич них про-
фе си ја. Са из град њом гра да се од мах по че ло. Ни Ру му ни ни Ср би ни су би ли мно го оми ље ни код 
Не ма ца. Ру му ни су би ли на гла су као ле њи, не по у зда ни, скло ни пљач ки и пре те ра ној кон зу ма цији 
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чи ње ни ца је да су се те ми швар ски Нем ци на ла зи ли да ле ко од др жа ва где су 
им су на род ни ци жи ве ли и да ни су мо гли ни по ми шља ти да са њи ма чи не 
јед ну це ли ну, као и да би у Те ми шва ру оста ли ко ло ни сти би ло под срп ским, 
ру мун ским или ма ђар ским им пе ри ју мом.64 Ово га су би ли све сни и те ми швар-
ски Ср би, што ће њи хо ви пред став ни ци: про та Ми лу тин Јак шић и ин же њер 
Мла ден Пи лић, и из не ти у ме мо ран ду му Те ми швар ске епар хи је. По ред тога, 
у ме мо ран ду му је на пи са но да се зна ло да су у „зе мљи ма ти ци Ср би ји” по-
сто јaлe ја ке стру је ко је ни су же ле ле да се Те ми швар при кљу чи Кра љев ству 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Као раз лог на ве де но је то што би овај град „са 
сво јим ино пле ме ним ста нов ни штвом и ин ду стри јом стра но га ка пи та ла” биo 
„ба ласт” за но ву ју го сло вен ску др жа ву. Ме ђу тим, Пи лић и Јак шић су и том 
при ли ком ис та кли да се Ма ђа ри ни су бо ја ли да пре у зму упра ву „у сво је 
до ба” над це лим Ба на том без ма ђар ског жи вља, а да су се Ср би бо ја ли да 
„ша ку” стра ног ра зно вр сног еле мен та при ме у сво је кра љев ство. Та ко ђе, 
ис ти ца но је да је од свих тих ра зно вр сних стра них еле ме на та у Те ми шва ру 
и око ли ни упра во са мо Нем це тре ба ло узе ти у об зир при од ре ђи ва њу штет-
ног ути ца ја, јер је њи хов број био и нај ве ћи.65

Пред став ни ци Епар хи је те ми швар ске би ли су све сни и да је у Ср би ји 
вла да ло ми шље ње да би би ла „ве ли ка не сре ћа” до би ти Те ми швар за пр ву 
ју го сло вен ску др жа ву и из тог раз ло га што се сма тра ло да су баш те ми швар-
ски Нем ци би ли све сни свог на ци о на ли зма ко ји су про па ги ра ли и да би 
он да и оста ле ју го сло вен ске Нем це „бу ни ли сво јом про па ган дом”.66 Да би 
на не ки на чин ис пи тао рас по ло же ње не мач ког ста нов ни штва, да ли оно на-
ги ње ви ше ру мун ској или срп ској стра ни, и у слу ча ју пле би сци та ка квим 
би се уступ ци ма – „осим оних ко ји су са др жа ни у од лу ка ма Ве ли ке на род не 
скуп шти не о рав но прав но сти свих на ро да ко ји се бу ду за те кли на на шој 
те ри то ри ји” – мо гли при до би ти да гла са ју за срп ску стра ну, и то на ро чи то 
у те ми швар ској око ли ни, где би њи хо ви гла со ви од лу чи ва ли, Ми лан Пе тро-
вић је кра јем ја ну а ра или по чет ком фе бру а ра 1919. го ди не, по на ре ђе њу та да-
шњег ми ни стра про све те Љу бе Да ви до ви ћа, по слат у Те ми швар, а по по тре би 
и у око ли ну. Сво ју ми си ју опи сао је ка сни је у бе ле шци под на сло вом „Ба нат”.67 
У Те ми шва ру, Пе тро вић се са стао са во ђом со ци јал де мо кра та др Отом Ро-
том. У овом гра ду су се у то вре ме, ка ко смо већ ви ше пу та на во ди ли, мак-
си мал но ан га жо ва ли со ци јал де мо кра ти из ре до ва Не ма ца на че лу са Отом 
Ро том и, ка ко пи ше Да ни ло Ке цић, „не ко ли ко пре те жно пла ће них пар тиј ских 
функ ци о не ра из ре до ва Ср ба, Ма ђа ра и Ру му на”.68 Ове сна ге су у Ба на ту 

ра ки је. Ни о Ср би ма ни је вла да ло бо ље ми шље ње, из у зев што су они сма тра ни за до бре рат ни ке. 
Ср би ста ро се де о ци су мо ра ли да се пре се ле, да би осло бо ди ли про стор за на се ља ва ње Не ма ца, 
усту пе део нео бра ђе не се о ске зе мље или да гра де ку ће за Нем це при до шли це.” (Z. Ja nje to vić, Nem ci 
u Voj vo di ni, 42–61).

64 За ста ва, бр. 69, Но ви Сад, 6. април 1919, 1.
65 АЈ, Де ле га ци ја, Ф. 3, бр. 3264, 19. ав гу ста 1919. го ди не, у Па ри зу.
66 Исто.
67 У се лу Ка та ри ни, у се о ској крч ми, Ми лан Пе тро вић је сла гао да је про фе сор из Но вог Сада 

и дa по не вре ме ну пу ту је у Те ми швар да би по се тио сво ју те шко бо ле сну се стру (М. Пе тро вић, 
„Ба нат”, 295–311).

68 Da ni lo Ke cić, Re vo lu ci o nar ni rad nič ki po kret u Voj vo di ni 1917–1921, No vi Sad, 1972, 132.
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раз ви ле по ли тич ки рад и аги та ци ју за Ба нат као ау то но ми ју, у ко јој би ве ћи 
ути цај има ла ма ђар ска вла да, а не срп ске вој не и по ли тич ке сна ге. По ли тич ки 
ци ље ви др Ро та сво ди ли су се на очу ва ње Ба на та за бу ду ћу ау то ном ну по кра-
ји ну у окви ри ма Ма ђар ске, у ко јој би ипак Нем ци има ли до ми нант ну уло гу. 
Ови зах те ви су се, ме ђу тим, ко си ли са обе ћа њи ма ко је су си ле Ан тан те да-
ле Ру му ни ма ав гу ста 1916. го ди не, ка да је ру мун ској др жа ви обе ћан цео 
Ба нат, али и са од лу ка ма до не тим на Ве ли кој на род ној скуп шти ни у Но вом 
Са ду.69 Ми лан Пе тро вић је по во дом то га за пи сао: „У Те ми шва ру вр ло је ак-
ти ван со ци ја ли стич ки цен тар за Ба нат, ко ји је сту пио у ак ци ју од мах пр вих 
да на по сле сло ма Мо нар хи је. За ко га ра ди, за Ма ђар ску или Ру му ни ју, још 
је не ја сно, али се свом же сти ном око мио про тив на ших на род них од бо ра и 
про тив им пе ри ја ли стич ких прох те ва срп ске бур жо а зи је. О њи ма зна мо са мо 
то ли ко, да тра же је дин ство и са мо стал ност Ба на та.”70 То је и би ла пр ва оп-
ци ја те ми швар ских Не ма ца: да Те ми швар бу де у скло пу Ба на та ко ји ће оста-
ти ау то но ман. 

Дру га оп ци ја би ла је да се очу ва ин те гри тет угар ске др жа ве са Те ми-
шва ром у њој. Ср би у те ми швар ском На род ном ве ћу би ли су све сни то га да 
су не мач ки чла но ви Ба нат ског ве ћа же ле ли да иза зо ву та кво ре ше ње, ко јим 
би се одр жао ин те гри тет угар ске др жа ве, што су и из ја ви ли на сед ни ци 
Срп ског на род ног ве ћа одр жа ној 7. но вем бра 1918. го ди не. Та да је та да шњи 
пот пред сед ник Мла ден Пи лић из ја вио да су пред став ни ци Ср ба у Ба нат ском 
на род ном ве ћу из тог раз ло га од лу чи ли да за у зму став да срп ски на род у 
до та да шњим про ме на ма у по ли тич ком жи во ту Угар ске не ви ди до вољ но 
га ран ци ја да ће се на че ло на род ног са мо о дре ђе ња спро ве сти пре ма на че ли ма 
ко ја је по ста вио пред сед ник Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва Ву дро Вил сон 
и да су до та да шње про ме не би ле „са мо сит ни це”.71 

Ме ђу тим, на ис тој сед ни ци Пи лић је ре као да су му се ба нат ски Нем ци 
обра ти ли за са рад њу из ме ђу ова два на ро да пу тем „сво га во ђе”, про фе со ра 
Шти гла (Sti e gel). Ка ко те ми швар ски Ср би у том тре нут ку ни су има ли са зна-
ња да ли је суд би на Те ми шва ра и око ли не ко нач но од лу че на и да ли ће она 
пле би сци том би ти ре ше на, Мла ден Пи лић је сма трао за „по ли тич ки оправ-
да но” да не од би је њи хо ву по ну ду. Ме ђу тим, пре го во ри су во ђе ни са мо у нај-
оп шти јим цр та ма, без ика кве оба ве зе по јед ну и по дру гу стра ну. Пи лић је 
Шти глу дао усме но уве ре ње да „Ср би ни кад ни су би ли и не ће ни би ти угње-
та чи на ци о нал них усло ва оста лих су гра ђа на сво јих, ни ти би их, ако би они 
до ми ни ра ли, хте ли у се бе пре та па ти на си лу”. Из за пи сни ка са сед ни це ви-
ди мо да је Пи лић сма трао да су и Ср би и Нем ци у на че лу про тив одр жа ва ња 
ин те гри те та Угар ске и да, уко ли ко би до шло до пле би сци та, ова два на ро да 
би се за јед нич ки отр гла евен ту ал ном при ти ску из Бу дим пе ште, и та ква са-
рад ња би срп ским те жња ма обез бе ди ла ве ћи ну гла со ва. Оста ли чла но ви ве ћа 
су ова кву из ја ву по др жа ли, а од лу чи ло се да ће ко нач ну од лу ку до не ти ка да се 
по у зда но бу де зна ло да ли ће суд би на ових кра је ва би ти ре ше на пле бисци том 

69 Исто.
70 М. Пе тро вић, „Ба нат”, 296.
71 За пи сник те ми швар ског На род ног ве ћа, 85.



113

или не.72 Ме ђу тим, зна мо да су две не де ље ра ни је, 20. ок то бра 1918. го ди не, 
Нем ци у Те ми шва ру одр жа ли збор на ко јем су до не ли од лу ку да Нем ци из 
Угар ске, „као про пор ци о нал на ве ћи на ста нов ни штва ју жне Угар ске, чвр сто 
за сту па ју те ри то ри јал ни ин те гри тет са мо стал не Угар ске” и да же ле „пот-
пу ну кул тур ну сло бо ду на род но сти и енер гич но оства ре ње де мо кра ци је и 
со ци јал не прав де, као и чу ва ње по ли тич ког и при вред ног је дин ства угар ске 
др жа ве”.73 Зо ран Ја ње то вић за овај зах тев ка же да је био вр ло уме рен и крај ње 
ло ја лан и да је нај ве ро ват ни је по ка зи вао же љу ве ћи не Шва ба ко ји су због де-
це ни ја ма ђа ри за ци је, ја ко ма лог бро ја не мач ких шко ла и ути ца ја цр кве, били 
и нај ве ћим де лом про ма ђар ски ори јен ти са ни.74 И на скуп шти ни одр жа ној 8. 
де цем бра 1918. го ди не у Те ми шва ру по ду нав ски Нем ци су за сту па ли ста но-
ви ште о не де љи во сти Бач ке и Ба на та и ау то но ми је на овом про сто ру, а у 
скло пу угар ске др жа ве.75

Ве ли ко ки кинд ски Срп ски гла сник до нео је чла нак под на сло вом „На шим 
Нем ци ма”, у ко јем је ње го во уред ни штво на по ме ну ло да им је би ло „до ста 
чуд но” што су се Нем ци та ко ре зер ви са но др жа ли. „Нем ци ни су спа сли ма-
ђар ски ин те гри тет, Ма ђа ри су га са ми мо ра ли на пу сти ти... Оста је оно тре ће, 
што је од по чет ка би ло нај при род ни је, ја сно и еви дент но, а то је да је Нем-
ци ма ме сто на на шој стра ни. Они тре ба то да уви де и да се по пра ве ба рем 
– у два на је стом ча су. Роп ство ма ђар ско, тре ба да се от кло ни. На бра ћи Нем-
ци ма је са да, да то уви де и да учи не за сво је до бро и за до бро на ше за јед нич-
ке отаџ би не!”, пи са ло је уред ни штво Срп ског гла сни ка. Овај чла нак иза шао 
је у два бро ја и био је упу ћен: „На шим Нем ци ма, или ка ко они са ми се бе зо ву: 
‘Шва ба ма’ у Ба на ту”.76 Ве ро ват но се та да још увек по ла зи ло од те зе да ће се 
„бор ба” за Те ми швар во ди ти из ме ђу ма ђар ске и ју го сло вен ске др жа ве, па се 
по себ но не га тив но пи са ло о ма ђар ском ути ца ју на ба нат ске Нем це. „Ми ћемо 
с њи ма [Немцима прим. Ј. К.] за јед но жи ве ти у за јед нич кој до мо ви ни. Не као 
ро бо ви ма ђар ски, јер у то се роп ство ми не ће мо вра ти ти. За на шим ле ђи ма је 
свих 14 ми ли јо на Ју го сло ве на, та си ла јам чи, да Срп ски Ба нат, јед ном осло-
бо ђен, не ће ви ше ни под чи јим јар мом до ћи: ни под ма ђар ски, а бог ме ни под 
ико ји дру ги, а нај ма ње ру мун ски. Ми ће мо са њи ма, са Нем ци ма, жи ве ти у 
за јед нич кој отаџ би ни, у ве ли кој, ује ди ње ној Ср би ји и Ју го сла ви ји. У ин те-
ре су је отаџ би не, да у бу ду ћи за јед нич ки жи вот не уно си мо гор чинy, срџбy 
и не спо ра зум. За то је по треб но да раш чи сти мо не ке пој мо ве. На ши Нем ци 
отво ре но по ка зу ју од луч но про тив нич ко рас по ло же ње пре ма на шој ства ри, 
про тив ни су на шем осло бо ђе њу и на род ном ује ди ње њу. Они те же Ма ђар ској, 
екс по ну ју се за ма ђар ски ин те гри тет, ма да тај ин те гри тет зна чи роп ство и ти-
ра ни ју не са мо за Ср бе, не го и за све дру ге на ро де, ко ји су жи ве ли у др жав ној 

72 За пи сник са сед ни це 7. но вем бра (25. ок то бра) 1919. го ди не (За пи сник те ми швар ског На
род ног ве ћа, 86).

73 Bo gu mil Hra bak, „Ve li ki po li tič ki štrajk u Voj vo di ni i na ugar skoj te ri to ri ji pod oku pa ci jom srp-
ske voj ske 21–22. fe bru a ra 1919. go di ne”, Zbor nik Нistorijskog in sti tu ta, Sla von ski Brod, 1965, 312.

74 Z. Ja nje to vić, Nem ci u Voj vo di ni, 83–84.
75 Јо ван Пе јин, „Ба нат у ’Ве ли ком ра ту’ 1914–1918. го ди не и осло бо ди лач ки на пор”, Ба нат 

кроз ве ко ве, сло је ви кул ту ра Ба на та (збор ник ра до ва), Бе о град, 2010, 217–246.
76 „На шим Нем ци ма!”, Срп ски гла сник, бр. 25, Ве ли ка Ки кин да, 13. април 1919, 1.
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за јед ни ци са Ма ђа ри ма, зна чи, да кле, роп ство и ти ра ни ју и за њих, за Нем це! 
Те шко је, за и ста вр ло те шко раз у ме ти ту по ли ти ку на ших Не ма ца и баш ових 
ов де у Ба на ту. Шта су се они за љу би ли у Ма ђа ре? За што они сво ју суд би ну, 
про тив сви ју раз ло га здра вог ра зу ма, ло ги ке и прав де, хо ће да ве зу ју за суд-
би ну Ма ђа ра?!”, пи са ло је, та ко ђе, уред ни штво Срп ског гла сни ка. Уред ни штво 
је сма тра ло и да Нем ци „ни су ни ка ква до бра од Ма ђа ра има ли”. „Ма ђа ри ма 
је Ср бин био: ‘Vadrácz’ (ди вљи Ср бин), за Сло ва ке је ка зао Ма ђар: ‘Tót nem 
em ber’ (Сло вак ни је чо век!), а о Нем цу је би ло ма ђар ско уве ре ње: ‘Mégis 
hun czut a német!’ (И опет је Шва ба обе ше њак!). Из гле да да су Ба нат ски Нем-
ци сад схва ти ли да су Шва бе, и сад ис ти чу свој ‘не мач ки осе ћај’, а до ју че 
су за вре ме ма ђар ског ре жи ма у по ли тич ком и јав ном жи во ту би ли ‘Ма ђа ри 
и ма ђа ро ни’... Шта су Нем ци има ли од Ма ђа ра као на род; ка ква пра ва? Ни-
ка ква! Нас су Ср бе Ма ђа ри го ни ли, и ми смо се оти ма ли, бра ни ли ко ли ко 
смо мо гли. И ми смо, ипак, са чу ва ли сво је срп ске на род не ве ро и спо вед не 
шко ле, има ли смо све до ра та сво је раз не на род не кул тур не уста но ве... Ми 
смо из во је ва ли то ли ко, да смо мо гли има ти Срп ске Зе мљо рад нич ке За дру ге, 
Срп ске Бан ке и Срп ске Ште ди о ни це, Срп ске Чи та о ни це, Срп ска Пе вач ка 
Дру штва, Срп ске Со ко ле... На ша цр ква се за ко ни то зва ла Срп ска пра во слав на 
цр ква, основ не шко ле се ипак мо ра ле на зи ва ти срп ске пра во слав не (грч ко-
-ис точ не) ве ро и спо вед не шко ле. Ми смо до кра ја одр жа ли сво ју срп ску на-
род но-цр кве ну ав то но ми ју, на ше вла ди ке су срп ске вла ди ке, наш па три јарх 
је Срп ски Па три јарх био. Све су то, да ка ко, са мо јад ни оста ци на ших пра ва 
и пра ви ца, све је то бле да сен ка исти ни тих, ствар них пра ва, све је то гор ка 
иро ни ја на мно го хва ље ни ма ђар ски за кон о рав но прав но сти, с ко јим су Ма-
ђа ри увек пред Евро пом бри ли ра ли... Не мач ки на род је др жао с Ма ђа ри ма, 
а ни је хтео са на род но сти ма; ни је хтео ни ка да узе ти уче шћа у от по ру, ко ји 
су на род но сти да ва ле Ма ђа ри ма, и глав ној те жњи ма ђар ског пле ме на, да од 
Угар ске, од јед не по ли глот не др жа ве, у ко јој ви ше на ро да, ра зних је зи ка 
жи ве у др жав ној за јед ни ци, на чи ни др жа ву јед ног је зи ка, да си лом ство ре 
на род од 19 ми ли јо на, све са мих ‘ко ре ни тих’ Ма ђа ра...”, за кљу чи ло се у по-
ме ну том члан ку.77

Пред став ни ци те ми швар ских Ср ба су, та ко ђе, сма тра ли да је не мач ки 
на род за вре ме ма ђар ске вла да ви не био ми ран и за до во љан и да та да „пан-
гер ман ска про па ган да” ни је има ла никаквoг успе ха. За во ђу пан гер ма на у 
Те ми шва ру твор ци по ме ну тог ме мо ран ду ма Епар хи је те ми швар ске сма тра ли 
су Вик то ра Орен ди Хо ме на уа (Vic tor Oren di-Hom me nau), на во де ћи за ње га 
да је „не ис пра ван чо век” ко га ни ко ни је узи мао за озбиљ но. Та ко ђе, Мла ден 
Пи лић и Ми лу тин Јак шић су на ве ли да је мно го озбиљ ни ја би ла вр шач ка и 
бе ло цр кван ска аги та ци ја. „Aко су Вр шац и Бе ла Цр ква до бри да при пад ну 
ју го сло вен ској др жа ви, за што би он да би ло опа сно да Те ми швар та ко ђе при-
пад не”, пи та ли су ју го сло вен ске де ле га те Ср би Те ми швар ци. За не мач ку про-
па ган ду, ко ја се вр ши ла пре ко шест ли сто ва ко ји су из ла зи ли у овом гра ду, 
у ме мо ран ду му Епар хи је те ми швар ске је ста ја ло да је оп ста ја ла са мо за то 
што је би ла по треб на срп ској стра ни и да би она пре ста ла ка да би срп ске 

77 Исто.
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вла сти то за же ле ле. Срп ској је вла сти, на вод но, од го ва ра ло то што су ли сто-
ви на не мач ком је зи ку за сту па ли раз не по ли тич ке стру је ко је су би ле „у 
нај о штри јој” су прот но сти. Не мач ка про па ган да у Те ми шва ру, по иза сла ни-
ци ма Епар хи је те ми швар ске, би ла је зна чај на и за то што је про бу ди ла на цио-
нал ну свест код Шва ба ко ји су би ли ја ко „ма ђар ским ду хом на по је ни” и та ко 
их уда љи ла од Ма ђа ра. „Ма ђар ски ире ден ти зам ће има ти ма ње ко ре на у тим 
кра је ви ма, а Нем ци ће се бр зо ори јен ти ра ти пре ма но вом го спо да ру”, ста ја ло 
је у ме мо ран ду му те ми швар ских Ср ба.78

Мла ден Пи лић и Ми лу тин Јак шић ука за ли су на још јед ну ва жну ствар: 
„во ђе не мач ке оча ја ва ју због по ли тич ке не све сти та мо шњих Шва ба, ко ји за 
љу бав ма те ри јал них про би та ка из не ве ра ва ју сва ку се па ра ти стич ку по ли ти-
ку”.79 О ово ме је пи сао и Ми лан Пе тро вић, кад је ис пи ти вао те жњу Не ма ца 
у Те ми шва ру и око ли ни ко јој би се стра ни мо гли при кло ни ти ако евен ту ал но 
до ђе до пле би сци та. Пе тро вић пи ше да је пре Пр вог свет ског ра та це ло куп но 
не мач ко ста нов ни штво у Угар ској би ло аморф но, апо ли тич но и без ика квих 
кул тур них или при вред них ор га ни за ци ја. Пи ше и да се оно у гра до ви ма 
на гло „ма ђа ри зи ра ло”, док је на се лу њи хо ва на ци о нал на свест би ла „без 
жи во та, без ак ци ја”, а да су на из бо ри ма без ика квих раз ми шља ња гла са ли 
уз сва ку вла ду. „Ја бих во лео да ви дим та кву вла ду за ко ју ми Нем ци не би-
смо гла са ли!”, ре као је Пе тро ви ћу пре ра та је дан ба нат ски Не мац, а Пе тро вић 
за пи сао у сво јим успо ме на ма.80 И лист За ста ва је пи сао да је не мач ка ин те-
ли ген ци ја „за љу бав до брих по ло жа ја у др жав ним, жу па ниј ским и ва ро шким 
зва њи ма на пу сти ла сво ју на род ност и чи ни ла при ти сак на на род да се и он 
што пре од ро ди”.81 Већ по ме ну ти Но вак Гру јић је за со ци јал де мо кра те у 
Те ми шва ру и око ли ни та ко ђе пи сао да су се во ди ли са мо сво јим еко ном ским 
ин те ре си ма и да их за то ни је би ло те шко при до би ти за ју го сло вен ску оп ци ју, 
„на ро чи то ако се зна ло да су рад ни ци би ли ве о ма огор че ни на бо јер ску Ру-
му ни ју и на Бра ћа на [Brătianu], ко ји је пре 16-17 год. при ли ком јед ног штрај-
ка, кроз про зор пр вог спра та дао жи ве ра де ни ке ба ца ти” и да се рад ни штво 
увек ра ди је окре та ло де мо крат ској др жа ви, као што је би ла пр ва ју го сло-
вен ска др жа ва.82 „Нем ци су вред но и ода но ра ди ли сво је по љо при вред не 
по сло ве, уред но пла ћа ли по ре зе а дру го их се ни је ти ца ло”, за кљу чио је 
Ми лан Пе тро вић.83 

Уред ни штво но во сад ског ли ста За ста ва пи са ло је за вој во ђан ске Нем це 
да су вре дан, по штен, са ве стан и уре дан на род.84 Те ми швар ски Ср би ни су 
сма тра ли Нем це опа сним еле мен том у но вој др жа ви, од но сно за но ву др жа ву, 
јер су би ли „узор мир них гра ђа на” и би ли су све сни да се не мач ко ста нов ни-
штво др жа ло мир но и то ком сме не вла сти у Угар ској у ок то бру 1918. го ди не, 
док су у ру мун ским и срп ским се ли ма вла да ли не ми ри.85 Лист Но ва зо ра је 

78 АЈ, Де ле га ци ја, Ф. 3, бр. 3264, 19. ав гу ста 1919. го ди не, у Па ри зу.
79 Исто.
80 М. Пе тро вић, „Ба нат”, 301–302.
81 За ста ва, бр. 69, Но ви Сад, 6. април 1919, 1.
82 Сло га, бр. 260, Ве ли ки Беч ке рек, 12. но вем бар 1919, 1.
83 М. Пе тро вић, „Ба нат”, 301–302.
84 За ста ва, бр. 69, Но ви Сад, 6. април 1919, 1.
85 АЈ, Де ле га ци ја, Ф. 3, бр. 3264, 19. ав гу ста 1919. го ди не, у Па ри зу.
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пи сао да су срп ске тру пе „спа сле мир и ред у Ба на ту” и очу ва ле жи вот и име-
так свих гра ђа на, па и ба нат ских Не ма ца. Ула ском у Ба нат и у Те ми швар, 
вој ска Ср би је је и Нем ци ма до не ла и „сло бо ду кре та ња” и далa им „ши ро ко 
по ље да се кул тур но, на ци о нал но и еко ном ски по ди жу”.86 Ула зак вој ске Срби-
је у кра је ве на се ље не Нем ци ма и у град Те ми швар од ви јао се, за и ста, без ин ци-
де на та. По не ким из во ри ма, по на ша ње вој ске у Ба на ту би ло је при ме ре ни је 
не го у са мој Ср би ји, а ка ко пи ше Ми ле Бје ла јац, ту чи ње ни цу, уз до бру вој ну 
ди сци пли ну, тре ба об ја сни ти и же љом ср би јан ских по ли тич ких кру го ва да 
се у кра је ви ма чи ју је ко нач ну суд би ну тек тре ба ло ре ша ва ти оста ви што 
бо љи ути сак.87 Срп ске вла сти су има ле де ли ка тан за да так да ус по ста ве ред, 
по ти сну још по сто је ће ма ђар ске ор га не вла сти и не у па дљи во при пре ме ује-
ди ње ње, не од би ја ју ћи ве ћи ну ет нич ки хе те ро ге ног жи вља од се бе, од но сно 
при до би ја ју ћи по мо гућ но сти сим па ти је не мач ког ста нов ни штва. Зо ран 
Ја ње то вић пи ше да су жр тве пљач ке, уз др жав ну имо ви ну и „омр зну те Је вре-
је”, би ли и Нем ци, али да је пи та ње да ли се та чи ње ни ца мо же при пи са ти 
ан ти не мач ком ста ву пљач ка ша, или је тре ба ту ма чи ти ти ме да су Шва бе у 
про се ку би ле имућ ни је од при пад ни ка дру гих на ро да.88 Бо гу мил Хра бак 
пљач ку ту ма чи као вид осве те Нем ци ма и Ма ђа ри ма, ма да је лист Сло га 
пи сао да су Нем ци на ро чи то би ли га ну ти кад су ви де ли ка ко им се „вар ва ри” 
Ср би за њи хо ве зло чи не и пљач ке по чи ње не у Ср би ји не све те као што су 
оче ки ва ли, јер су се осе ћа ли „крив ци ма”.89

Ли сто ви те ми швар ских Не ма ца пи са ли су да не мач ко ста нов ни штво ни је 
мо гло „до вољ но да се на ди ви ре ду у срп ској вој сци ка да је умар ши ра ла у Те-
ми швар” и сма тра ли су да је упра во та ди сци пли на вој ске „еле ме нат ми ра и 
мир ног ра да” у ва ро ши, што зна мо из из ве шта ја ко је је пре нео но во сад ски Срп
ски лист.90 Ка ко је не мач ки лист Temеsvarer Ze i tung из ве шта вао, а Срп ски лист 
пре но сио, Нем ци у Те ми шва ру су при хва ти ли да су рат из гу би ли, да „сво ју 
суд бу сно се по кор но”, а кра љев ску срп ску вој ску до че ку ју са „осе ћа ји ма искре-
ног по што ва ња” и по здра вља ју ње не ко ман дан те. Нем ци су би ли све сни да је 
срп ска вој ска „бес крај но мно го про па ти ла и упрос то ме се ју нач ки уме ла бо-
ри ти др же ћи се сво јих иде а ла”. Ула зак вој ске те ми швар ски Нем ци опи си ва ли 
су као ван ред но све чан, им по зан тан и не за бо ра ван за сва ког ко га је ви део, а 
срп ске офи ци ре као „еле гант не, му шки ле пе по ја ве, у раз го во ру вр ло љу ба зне”. 
Срп ски вој ни ци опи са ни су као „ве ћи ном сна жан људ ски сој, до бро оде вен и 
до бро хра њен, упр кос то ме шта је све пре жи вео”. Иа ко се у из ве шта ји ма вој-
ска Ср би је на зи ва оку па ци о ном, ба нат ски Нем ци су из ра жа ва ли на ду да ће 
се об и сти ни ти ре чи срп ског ко ман дан та да је она у Ба нат до шла „као брат ска”. 
По Срп ском ли сту, те ми швар ски Нем ци су на кон ула ска вој ске Ср би је изја-
ви ли да же ле да Те ми швар „по ђе у су срет ле пој бу дућ но сти”.91

86 Но ва зо ра, бр. 1, Вр шац, (14.) 1. ја ну ар 1919, 2.
87 Mi le Bje la jac, Voj ska Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca 1918–1921, Be o grad, 1988, 213.
88 Z. Ja nje to vić, Nem ci u Voj vo di ni, 91.
89 Bo gu mil Hra bak, „Lo go ši, ze le ni ka dar i zbi va nja pri pre vra tu u Voj vo di ni 1918”, Is tra ži va nja, 

br. 8, No vi Sad, 1979, 113–136; Сло га, бр. 259, Ве ли ки Беч ке рек, 11. но вем бар 1919, 1.
90 Срп ски лист, бр. 15, Но ви Сад, 23. (10.) но вем бар 1918, 3.
91 Исто.
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Нем ци у Те ми шва ру су, по ред из не тих ста во ва да овај град бу де у окви-
ру ау то ном не др жа ве у Ба на ту или у окви ру ма ђар ске др жа ве, има ли још 
две оп ци је: да Те ми швар оста не у Кра ље ви ни СХС или да се до де ли ру мун-
ској др жа ви. Зо ран Ја ње то вић пи ше да, по ре чи ма јед ног оче ви ца, срп ске 
вла сти у Те ми шва ру и око ли ни ни су оме та ле по ли тич ке ак тив но сти та мо-
шњих Не ма ца, а да су им не прав де на не ли вр хо ви фран цу ске „оку па ци о не” 
вој ске. Што се срп ских вла сти ти че, Ја ње то вић пи ше да оне ни су оме та ле, 
али да су од би ја ле да по мог ну би ло ка кву њи хо ву кул тур ну или дру гу ини-
ци ја ти ву – са обра зло же њем да ни су же ле ле да уна пред до но се од лу ке ко је 
би оба ве зи ва ле др жа ву ко јој ће до тич на те ри то ри ја при па сти. Мо гу ће и да 
је власт Бе ле Ку на у Ма ђар ској на не ко вре ме па ра ли са ла сим па ти је од ре ђе-
ног бро ја ма ђа ро фил ских Не ма ца пре ма Ма ђар ској.92 

Рај нхолд Хегн (Re in hold He egn), Вр шча нин, ин же њер и не мач ки ра ди-
кал, ис так ну ти не мач ки на ци о нал ни по ли ти чар, пред ста вљао је стру ју Не-
ма ца у Ба на ту ко ја је за сту па ла ује ди ње ње са Кра ље ви ном СХС. Био је во ђа 
не мач ке стран ке у Вр шцу. У гру пи око ње га углав ном су се на ла зи ли не мач-
ки по ли ти ча ри из Ве ли ког Беч ке ре ка, Вр шца и Пан че ва, од но сно из ме ста 
у ко ји ма је жи ве ло ви ше срп ског ста нов ни штва не го у дру гим. За раз ли ку 
од пла ни ра не сме не по чет ком де цем бра 1918. го ди не, кaда је На род на упра-
ва из Но вог Са да на ме ра ва ла да уве де срп ски им пе ри јум у Те ми шва ру, и 
Мар тин Фи ли пон је тре ба ло да пре у зме све функ ци је у Те ми шва ру, у сме ни 
20. фе бру а ра 1919. го ди не за гра до на чел ни ка Те ми шва ра по ста вље на је осо-
ба за ко ју се прет по ста вља ло да ће ра ди ти у ин те ре су оно га ко ју је по ста вио 
на власт. На Хег на се „по ла га ла на да”, ка ко пи ше и Сте ван Бе нин у сво јој 
би о гра фи ји. На и ме, на да ло се да ће Хегн те ми швар ске и ба нат ске Нем це 
при бли жи ти иде ји да се цео Ба нат при кљу чи Ср би ји. Ме ђу тим, на род но сти 
у Ба на ту осе ти ле су се угро же ним, па је су тра дан у ви ше гра до ва до шло до 
ге не рал ног штрај ка са по ли тич ком по за ди ном, a Хегн ни је оправ дао оче ки-
ва ња срп ске стра не. Као што смо већ по ме ну ли, Рај нхолд Хегн се раз љу тио 
ка да је из био штрајк у Те ми шва ру.93 

Но вак Гру јић, са рад ник ли ста Сло га, ис та као је у јед ном свом члан ку 
да се на ме сто ве ли ког жу па на и вла ди ног ко ме са ра мо рао по ста ви ти чо век 
ко ји би у пр вом ре ду био ди пло ма та, чо век ко ји би знао да као вла дин екс-
по нент пред ста вља Ср бе у Те ми шва ру – „у гра ду где је жи ве ло то ли ко стра-
на ца и где је би ло то ли ко по ли тич ких стру ја и где су то ли ки ин те ре си би ли 
ис пре пли та ни”. Чо век ко ји је мо рао да сво јом „уме шно шћу, зна њем, аги та-
ци јом и не у мор ним ра дом” ство ри та кво рас по ло же ње ме ђу стран ци ма да 
они уви де „да им је не мо гу ће на траг под Ма ђар ску”. Гру јић је пи сао и да je 
то тре ба ло да се ура ди та ко да не срп ски на ро ди „сво је вољ но” од лу че да ће 

92 Z. Ja nje to vić, Nem ci u Voj vo di ni, 104. У Ар хи ву Ју го сла ви је чу ва се из ве штај у ко јем се 
ка же да је Бе ла Кун, пред сед ник ма ђар ске вла де на кон Ми ха ља Ка ро љи ја, фран цу ском ге нера лу 
Де Ло би ту пи сао у апри лу 1919. го ди не да је ма ђар ска стра на ра ди кал но пре ки ну ла са по ли ти ком 
про шле вла де у пи та њу Ба на та и да се са да ње на по ли ти ка „не ба зи ра на прин ци пу те ри то ри јал-
ног ин те гри те та, те сма тра то пи та ње као ин тер ну ствар са мо га Ба на та” (АЈ, Де ле га ци ја, Ф. 5, 
бр. 1082, 10. априлa 1919. го ди не, у Па ри зу).

93 Wil li am Ma rin, Kur ze Geschic hte der Ba na ter De utschen, Te me swar, 1980, 123.
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„код нас бо ље би ти, не го под Ру му ни јом” и да их ин те ре си ве жу за Кра ље-
ви ну СХС, па да се он да из ја сне за њу.94 „Па ка да би се тај она мо шњи на род 
за нас из ја вио, во лео бих ја ви де ти ту Ми ров ну Кон фе рен ци ју, ко ја би про-
тив во ље тог кул тур ног све та, њи хов крај до де ли ти сме ла јед ној др жа ви, 
ко ју они мр зе и ко јој не ће да при пад ну”, пи сао је, ис по ста ви ће се до ста на-
ив но, Но вак Гру јић.95

Но вак Гру јић је пи сао и да је тре ба ло узе ти у об зир и ту окол ност да су 
„сви” гра ђа ни „нај за до вољ ни ји би ли са ло јал ним и ко рект ним по сту па њем 
срп ских вој них вла сти” и да је та кву по вољ ну ат мос фе ру је дан до бар по ли-
ти чар мо гао да ис ко ри сти; ме ђу тим, др Мар тин Фи ли пон „нам” је то „упро-
па стио” и Те ми швар је као ин ду стриј ски и тр го вач ки цен тар Ба на та при пао 
Ру му ни ма.96 Гру јић је оп ту жи вао Фи ли по на и у сле де ћем бро ју ли ста Сло га. 
Ка да ка же да је те ми швар ски ве ли ки жу пан про пу стио да „оста ле на род но-
сти убе ди за срп ску ствар у Те ми шва ру”, Гру јић ипак до да је да мо жда за и ста 
ни шта не би по мо гло и да је до пле би сци та до шло. „Пи та ње је би ли то ре-
спек то ва ли у Па ри зу, али ко мо же до ка за ти то, да та ква ак ци ја, да је ис трај но 
во ђе на не би за и зве сно и ус пе ла?”, пи сао је са рад ник ли ста Сло га.97 

Че твр та стру ја ме ђу те ми швар ским Нем ци ма би ла је она ко ја се за лага-
ла да се Те ми швар при по ји „Ве ли кој Ру му ни ји”. Јед на про ру мун ска не мач-
ка де ле га ци ја по се ти ла је фран цу ског ге не ра ла Ан ри ја Бер тлоа кра јем 1918. 
го ди не и пре да ла му ме мо ран дум у ко јем је за тра же но да ру мун ске сна ге 
пре у зму власт у Ба на ту. Ви де ли смо да се ова вест про вла чи ла и кроз срп ску 
штам пу. У члан ку под на сло вом „На ши Нем ци”, вр шач ка Но ва зо ра се тру-
ди ла да озбиљ но уви ди про бле ма ти ку и по сле ди це та квог до га ђа ја. Уред ни-
штво ли ста до шло је до са зна ња да је је дан бу ди пе штан ски не мач ки лист 
пре нео да је „ба нат ско Швап ско На род но Ве ће” пре да ло ге не ра лу Бер тлоу 
по ме ну ти ме мо ран дум. У члан ку се из ра жа ва чу ђе ње ка ко су ба нат ски Нем-
ци та ко бр зо мо гли да про ме не сво је до та да шње ста но ви ште, по ко јем су 
за сту па ли це лост и не де љи вост Угар ске. За тим, сум ња се у исти ни тост ове 
ве сти. И овом при ли ком ис так ну то је да је Ба нат по сед нут срп ским тру па ма, 
ко је су се пре ма свим ста нов ни ци ма по на ша ле „нај по ште ни је”, а на су прот 
Ср би ји ко ја је „по зна та це ло ме све ту као нај де мо крат ски ја др жа ва на Бал-
ка ну”, ста вље на је ру мун ска др жа ва ко ја је би ла „др жа ва спа хи ја и бо ја ра”. 
Уред ни штво пи та ба нат ске Нем це ка кву еко ном ску бу дућ ност за ми шља ју 
у скло пу „ве ли ке Ру му ни је” и шта би би ло са Те ми шва ром и Вр шцем да су 
ру мун ске ва ро ши „тре ћег и че твр тог ре да”. „Уви де ће да баш ин те ре си не-
мач ког жи вља упу ћу ју их Ср би ји а не Ру му ни ји јер сјај на бу дућ ност че ка 
Те ми швар као ју го сло вен ски град”, пи са ло је у по ме ну том члан ку. На кра ју, 
за кљу чи ло се да ова квим ве сти ма не тре ба при да ва ти су ви ше ва жно сти јер 
је суд би на Ба на та већ од ре ђе на до ла ском срп ске вој ске у Ба нат, али да је би ло 
по треб но да се са зна искре но др жа ње „на ших Не ма ца”. „Да убу ду ће бу де мо 

94 Сло га, бр. 259, Ве ли ки Беч ке рек, 11. но вем бар 1919, 1.
95 Исто.
96 Сло га, бр. 260, Ве ли ки Беч ке рек, 12. но вем бар 1919, 1.
97 Исто.
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на чи сто: с ким има мо по сла”, пи са ло је уред ни штво вр шач ког ли ста.98 Исти 
лист је ја вио да је „ба нат ско Швап ско На род но Ве ће” де ман то ва ло тврд њу 
пе штан ске и арад ске штам пе и из ја ви ло да Нем ци ни су под не ли ни ка кав 
ме мо ран дум у ко јем би се ба нат ски Нем ци из ја сни ли за при по је ње Ба на та 
Ру му ни ји – бар не у име ве ћа.99 

Нај зна чај ни ја лич ност јед не не мач ке стру је у Те ми шва ру, по срп ским 
из во ри ма, био је Не мац Ка спар Мут (Каspar Muth).100 У апри лу 1919. го ди не, 
но во сад ско Је дин ство је пи са ло да je гру па Не ма ца, ко ја је из ме ђу Кра ље-
ви не СХС и Ру му ни је би ра ла ју го сло вен ску кра ље ви ну, би ла гру па док то ра 
Му та и Бла шко ви ћа (Franc Bla sko wits).101 Као во ђа „уме ре них” ма ђа ро на 
Ка спар Мут био је за оп ста нак Бач ке и Ба на та у окви ру Угар ске или за ауто-
ном ну ба нат ску ре пу бли ку под фран цу ским или ма ђар ским про тек то ра том 
уко ли ко би до из два ја ња из Угар ске ипак до шло. Зо ран Ја ње то вић пи ше да 
је Мут сре ди ном апри ла 1919. го ди не, чи ни се нео че ки ва но, про ме нио ми-
шље ње и из ја снио се за при са је ди ње ње Те ми шва ра Ср би ји и да су се за то 
по ја ви ле при че да се „про дао Ср би ма”. Ме ђу тим, у исто ри о гра фи ји се сма-
тра да је он био су ви ше кон зер ва ти ван и да је на ње го ву од лу ку ути ца ло пре 
то што је у Ма ђар ској власт пре у зео Бе ла Кун, као и чи ње ни ца да је ве ли ки 
број Не ма ца остао да жи ви у ју го сло вен ском де лу Ба на та и Бач ке.102 Ова кав 
став мо же да по твр ди је дан ин тер вју ко ји смо про на шли у бе о град ској срп-
ској штам пи, а ко ји је Ка спар Мут дао са ве знич ким но ви на ри ма ко ји су у 
је ку бор бе за пле би сцит на Кон фе рен ци ји ми ра у Па ри зу до шли у Те ми швар 
да се рас пи та ју о же ља ма гру па ста нов ни штва. Лист Епо ха до нео је чла нак 
под на сло вом „Шва бе за Ју го сла ви ју” у ко јем је сво јим чи та о ци ма из нео да 
су Те ми швар 3. ма ја 1919. го ди не по се ти ли „мно ги до пи сни ци нај у глед ни јих 
европ ских но ви на као ‘Еђен си Ју нај тед Прес’, ‘Ажанс Ра дио’, ‘Тан’, ‘Ве ри те’, 
‘Eко де Па ри’, ‘Па три’, ‘Тајмс’, ‘Се ко ло’” да би се ин фор ми са ли о он да шњим 
при ли ка ма.103 Глав ни циљ њи хо ве ми си је био је да сту пе у ве зе са во ђа ма 
по је ди них на ро да и по ли тич ких стру ја и да упо зна ју њи хо ва ста но ви шта 
по во дом ба нат ског пи та ња. И Ба нат ски гла сник је из ве стио о по се ти стра-
них но ви на ра, с тим што је чла нак на сло вио „Ита ли јан ске сплет ке”. У овом 
члан ку сто ји да је при ли ком по се те стра них но ви на ра у Те ми шва ру „упа ло 
у очи зло у по тре бља ва ње го сто прим ства” од стра не ита ли јан ских, а и не ких 
фран цу ских но ви на ра, ко ји су, ка ко се ка же, отво ре но аги то ва ли за Ру му ни ју. 
Ови но ви на ри су, на вод но, на ро чи то Нем ци ма по ста вља ли су ге стив на пи та ња. 

98 По чет ком 1920. го ди не лист Срп ски гла сник је пи сао: „Где је год би ла при ли ка, они (Нем ци 
до да ла Ј. К.) се из ја шња ва ли про тив нас. Што је срп ско, то је њи ма би ло нај го ре. Они су шу рова-
ли са Ру му ни ма про тив нас, би ли ср цем и ду шом са Ма ђа ри ма, а за ‘све ти ин те гри тет’ ма ђар ски, 
све про тив нас! У ли це су ле по го во ри ли, пра ви ли се ло јал ни, а њи хо ви аген ти су трч ка ли за Па риз. 
А кад смо ми из гу би ли Те ми швар... па су мно ге Не мач ке или до брим де лом не мач ке оп шти не 
пот па ле под Ру му не, Нем ци су ли ко ва ли, као да је њи хов Хин ден бург и опет за до био ве ли ку бит-
ку на ма зур ским је зе ри ма.” (Срп ски гла сник, бр. 11, Ве ли ка Ки кин да, 15. фе бру ар 1920, 1)

99 „На ши Нем ци”, Но ва зо ра, бр. 1, Вр шац, 14. (1.) ја ну ар 1919, 2.
100 Ка спар Мут (Ka spar Muth), адво кат. У из ве шта ји ма срп ске Вр хов не ко ман де и у но вин-

ским члан ци ма вој во ђан ске штам пе на зи ван је Га шпа ром.
101 Је дин ство, бр. 1, Но ви Сад, 20. април 1919, 1.
102 Z. Ja nje to vić, Nem ci u Voj vo di ni, 103.
103 „Шва бе за Ју го сла ви ју”, Епо ха, бр. 113, Бе о град, 6. мај 1919, 1.
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На су прот њи ма, зре ња нин ски лист је ис та као ен гле ске и аме рич ке но ви на-
ре ко ји су, ка ко пи ше, са чу ва ли пот пу ну не у трал ност и огра ни чи ли се са мо 
на при ку пља ње ин фор ма ци ја.104 Но ви на ри су раз го ва ра ли са пред сед ни ком, 
у то вре ме већ рас пу ште ног швап ског На род ног ве ћа, др Ка спа ром, ко ји им 
је ре као да су Нем ци же ле ли да оста ну у Ма ђар ској са од ре ђе ном ау то но ми-
јом „ако би се одр жа ла за жи вот спо соб на и од бољ ше ви ка осло бо ђе на Ма-
ђар ска”. Ако то не би би ло мо гу ће, по Му ту, дру го ре ше ње би би ло да Бач ка 
и Ба нат пред ста вља ју „са мо стал ну цен трал ну ре пу бли ку, као што је Швај-
цар ска, са пот пу ном рав но прав но шћу че ти ри на род но сти ко је у њој по меша-
не жи ве”. Ако и то не би би ло мо гу ће, по ми шље њу овог не мач ког по ли ти-
ча ра, тре ће ре ше ње би би ло та кво да не мач ки на род оста не за јед но. Од но сно, 
Мут је ис та као да, ако је већ од лу че но да се Бач ка, То рон тал ска жу па ни ја и 
ју жни део Та ми шке жу па ни је при кљу че Ју го сла ви ји (што би зна чи ло да је 
за две тре ћи не Шва ба суд би на већ од ре ђе на), он да би и те ми швар ски Нем ци 
зах те ва ли да се при кљу че Ју го сла ви ји. „У том слу ча ју сви ми же ли мо да 
при пад не мо Ју го сла ви ји”, из ја вио је Мут. Ка да су но ви на ри упи та ли Му та 
ко је би би ло ње го во гле ди ште ако се те ри то ри ја Бач ке из у зме и ако Ба нат као 
је дин стве на те ри то ри ја до би је пра во да на осно ву са мо о пре де ље ња би ра 
из ме ђу Ср би је и Ру му ни је, он им је од го во рио да не узе ти у об зир „Бач ку са 
ње них 200.000 Шва ба” ни је мо гу ће за Нем це. „Ми са чи ња ва мо са бач ким 
Шва ба ма јед ну на род ну, еко ном ску и кул тур ну је ди ни цу”, из ја вио је.105 

У слу ча ју да ње го ви ста во ви не би би ли ува же ни, Ка спар Мут је, све-
стан да су ба нат ски Нем ци у пи та њу при пад но сти Ба на та би ли по де ље ни, 
сма трао да би се као ре ше ње мо ра ла са зва ти на род на скуп шти на. „Али је 
јед но из ве сно, а то је, да же ли мо да Ба нат, оста не као је дин стве на област, па 
да се та област и у це ли ни при до да Ју го сла ви ји или у це ли ни Ру му ни ји. По 
то ме ми шље њу и у овом би слу ча ју код нас Шва ба пре о вла ђи ва ла же ља, да 
оста не мо у за јед ни ци са на шом бра ћом у Бач кој, Ба ра њи и Сре му”, ре као је. 
Ка спар Мут је и овом при ли ком ин си сти рао да се Нем ци ма пру жи мо гућ ност 
да по ша љу сво је де ле га те на Кон фе рен ци ју ми ра у Па риз.106 Мо гу ће је да се 
Мут вра тио ста но ви шту о ау то но ми ји уну тар Ма ђар ске ка да је пред лог ју го-
сло вен ских де ле га та о пле би сци ту од би јен и ка да је ви део пр ве зна ке да се 
срп ске сна ге спре ма ју да на пу сте Те ми швар. Ме ђу тим, у из ве шта ју Фра ње 
Узу ма о пле би сци ту у Те ми шва ру од 27. ма ја 1919. го ди не из ри чи то се ка же 
„да је стран ка др Му та ‘Шве би ше Фолкспре се’ ја ка и да сто ји за срп ску стра-
ну”. За ову стран ку се и том при ли ком на ве ло да је не ка да би ла „ма џа рон ска 
стран ка”, али да је „по што је Ма џар ству од зво ни ло” ви ше на ги ња ла Кра ље-
ви ни СХС не го Ру му ни ји.107

На кон ева ку а ци је Те ми шва ра, срп ска штам па је и да ље пи са ла да би те-
ми швар ски Нем ци ра ди је оста ли „срп ски по да ни ци”, не го да бу ду при кљу-

104 „Ита ли јан ске сплет ке”, Ба нат ски гла сник, бр. 91, Ве ли ки Беч ке рек, 8. мај 1919, 1.
105 „Шва бе за Ју го сла ви ју”, Епо ха, бр. 113, Бе о град, 6. мај 1919, 1.
106 АЈ, Де ле га ци ја, Ф. 4.
107 Те ле грам упу ћен од Ми ни стар ства ино стра них по сло ва де ле га ци ји 31. ма ја 1919. го ди не 

(АЈ, Де ле га ци ја, Ф. 4). Те ле грам је у Па риз до спео 7. ју на 1919. го ди не (АЈ, Де ле га ци ја, Ф. 5, 7. ју на 
1919, бр. 2029, у Па ри зу).
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че ни Ру му ни ји.108 Ме ђу тим, објек тив но гле да но, то што је кра јем ју ла Те ми-
швар на пу сти ла вој ска Ср би је, ути ца ло је на ба нат ске Нем це (ко ји су се 
та да на шли у ру мун ском де лу Банатa) да се од лу че на ко рак да тра же и 
оста так Ба на та за Кра ље ви ну Ру му ни ју. Но во сад ски ли сто ви Је дин ство и 
За ста ва, вр шач ка Но ва зо ра и бе о град ска По ли ти ка пи са ли су да је из Бу-
ку ре шта ја вље но да су ба нат ске Шва бе у Те ми шва ру одр жа ле збор, на ко јем 
је би ло при сут но пре ко 10.000 ба нат ских Не ма ца ко ји су тра жи ли при по је ње 
це ло га Ба на та Ру му ни ји.109 Срп ски ли сто ви су ука зи ва ли да на збо ру 10. 
ав гу ста 1919. го ди не ни је при су ство ва ло ви ше од 200 Не ма ца, ко је су Ру му ни 
„је два мо гли да ис ку пе”, да је „швап ско На род но ве ће” про те сто ва ло про тив 
ре зо лу ци је до не те на овом збо ру и да је оно град Те ми швар тра жи ло за ма-
ђар ску др жа ву, као и да су ру мун ске вла сти гу ши ле про те сте Не ма ца.110 

На зи ва ју ћи овај збор ру мун ским уј дур ма ма у Ба на ту и ру мун ским ма хи на-
ци ја ма, уред ни штва срп ских ли сто ва ука зи ва ла су на то да су се Ру му ни 
ти ме слу жи ли да би се „до че па ли” це лог Ба на та. Пи са но је и да је на збор у 
Те ми шва ру „до те ра но” 8000 се ља ка, ко ји су се раз бе жа ли ка да су чу ли да 
су ру мун ски го вор ни ци го во ри ли о ра ту про тив Ср би је.111 Би ло је ве сти и 
да је на збо ру до не та ре зо лу ци ја за пле би сцит у Ба на ту и да су у Те ми швар 
до шли и ер дељ ски аги та то ри.112 

Срп ска Вр хов на ко ман да је Ми ни стар ству ино стра них по сло ва про сле-
ди ла из ве штај ко ман дан та Ко њич ке ди ви зи је ко ји је ја вљао да је 10. ав гу ста 
1919. го ди не одр жан ве ли ки про тест ни збор Ру му на у Те ми шва ру, на ко јем 
је тра же на не де љи вост Ба на та. Оку пље ни су свој про тест за сни ва ли на исто-
риј ском, ет но граф ском и на ци о нал ном пра ву у Ба на ту, а „по гла ви то на сте-
че ним за слу га ма у овом ра ту на по бе дом бољ ше ви ка”. „Це ла је те ми швар ска 
штам па пот ку пље на и пи ше у при лог овог пи та ња. Због све га ово га код 
ов да шњег ста нов ни штва вла да ве ли ка збу ње ност”, ја вље но је и ју го сло вен-
ској де ле га ци ји у Па ри зу.113 Шеф По ли тич ког оде ље ња М. В. Ми ха и ло вић је 
од по ли циј ског ко ме са ра у Жом бо љу до био ши фро ва ну де пе шу у ко јој је ста-
ја ло да је на збо ру 10. ав гу ста 1919. го ди не би ло при сут но ма ло ста нов ни штва 
из Те ми шва ра, а укуп но „око 6.000 ду ша, све се ља ка, све ште ни ка и учи те ља” 
и да је збор до нео од лу ку да се тра жи из вр ше ње уго во ра и да гра ни це ру мун-
ског Ба на та бу ду Мо риш, Ти са и Ду нав.114 У до пу ни из ве шта ја ко ји је Ми-
ха и ло вић по слао вла ди у Бе о гра ду ста ја ло је да су ба нат ски Нем ци на збо ру 
одр жа ном 10. ав гу ста до не ли од лу ку ко ју је об ја вио и те ми швар ски ма ђар ски 

108 За ста ва, бр. 35, Но ви Сад, 26. фе бру ар 1919, 1–2.
109 „Ру мун ске ма хи на ци је”, Је дин ство, бр. 106, Но ви Сад, 3. сеп тем бар 1919, 1; За ста ва, бр. 

185, Но ви Сад, 3. сеп тем бар 1919, 3–4; Но ва зо ра, бр. 69, Вр шац, 3. сеп тем бар 1919, 1; По ли ти ка, 
бр. 41–59, Бе о град, 1. сеп тем бар 1919, 2.

110 Но ва зо ра, бр. 69, Вр шац, 3. сеп тем бар 1919, 1; За ста ва, бр. 185, Но ви Сад, 3. сеп тем бар 
1919, 3.

111 „Ру мун ске уј дур ме у Ба на ту”, За ста ва, бр. 175, Но ви Сад, 21. ав густ 1919, 2; Но ва зо ра, бр. 
63, Вр шац, 15. ав густ 1919, 2.

112 Исто.
113 АЈ, Де ле га ци ја, Ф. 4, 1. сеп тем бра 1919. го ди не, 8. сеп тем бра 1919. го ди не, у Па ри зу; Ве

ли ки рат Ср би је, књ. 33, 583.
114 АЈ, Де ле га ци ја, Ф. 5, бр 3366, 27. ав гу ста 1919. го ди не.
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лист Temesvári Hir lap. Та ре зо лу ци ја је гла си ла: „У име свих ба нат ских Шва-
ба из ја вљу је мо, да сре ћу свих ба нат ских на ро да оче ку је мо са мо од је дин-
стве ног, не по де ље ног Ба на та; да по де ље ни Ба нат са сво јим про тив при род ним 
гра ни ца ма зна чи еко ном ско упро па шћи ва ње сва ког на ро да ко ји ту жи ви; да 
би он био узрок ве чи тој за ва ди и стал ном не за до вољ ству и да угро жа ва за-
јем че ни мир. Ра ди то га, зах те ва мо не по де љи вост Ба на та. Ка ко је пак Те ми-
швар, тај цен тар дру штве ног и еко ном ског жи во та, при кљу чен Ру му ни ји и 
ка ко су вла дар ска пра ва Њ. В. Кра ља Ру му ни је рас про стр та и на Ба нат, 
ка ко пак да ље у Ђу ла-Фе хер вар ској, од лу ци ви ди мо јам че ви ну да ће мо у 
сво јој но вој др жа ви мо ћи сло бод но изр жа ва ти свој на род ни ка рак тер, да 
ће мо свој ма тер њи је зик мо ћи сло бод но упо тре бља ва ти и да ће мо оба, свој 
на род ни ка крак тер и свој ма тер њи је зик, на по љу по ли ти ке, еко но ми је и 
дру штва мо ћи сло бод но и не сме та но раз ви ја ти, а ти ме да ће мо мо ћи оси гу-
ра ти сво ју на род ну бу дућ ност, то же ли мо да се цео Ба нат је дин стве но и 
не по де љи во при са је ди ни Кра љев ству Ве ли кој Ру му ни ји. Ова се од лу ка има 
са оп шти ти Ми ров ној Кон фе рен ци ји. Од лу ку су пот пи са ли: Фе ренц Ве тел 
и К. Ме лер као пред сед ни ци, Др Фре кот бе ле жник, Ја нош Тен глер и Ђу ла 
Нај ха ус.” Ми ха и ло вић је све до чио да је са по у зда не стра не оба ве штен да су 
овај збор при ре ди ли Ру му ни уз по мо ћу ер дељ ских Са са, а да је ба нат ских 
Шва ба на збо ру би ло вр ло ма ло. „Ба нат ске Шва бе, на ро чи то са да, ви ше не го 
пре, из ја вљу ју, да же ле при са је ди ње ње Кра љев ству Ср ба, Хр ва та и Сло вена-
ца, јер има ју ве ре у срп ску вој ску и срп ску упра ву, ко ја их је за ово крат ко 
вре ме уве ри ла и сво јој пра ве дљи во сти и то ле ра ни ци ји”, пи сао је Ми ха и ло-
вић. До дао је и да су Ру му ни, на вод но, ку пи ли све не мач ке ли сто ве у Те ми-
шва ру, као и со ци ја ли стич ки лист Vol kswil le, ко ји је по чео да до но си члан ке 
у ко ји ма је пи са но да ће сав Ба нат не сум њи во при па сти Ру му ни ји и да ће 
та да у Ру му ни ји би ти пре ко ми ли он Не ма ца ко ји ће има ти ви дан удео у др-
жав ној упра ви, а на по љу тр го ви не има ће глав ну уло гу. „Рас про сти ра ње тих 
ли сто ва ме ђу Нем це на на шој те ри ро ри ји на ши ад ми ни стра тив ни ор га ни 
спре ча ва ју”, ја вљао је М. В. Ми ха и ло вић.115

У члан ку под на сло вом „Не де љи вост Ба на та, лаж и об ма на ру мун ска” 
ка же се да је по клич „Не де љи вост Ба на та!” као по ко ман ди при хва ћен у 
Те ми шва ру на кон ру мун ске скуп шти не одр жа не од мах по сле „па рад ног” 
ула ска ру мун ске вој ске у Те ми швар и чу ве не шам па њер ске на здра ви це ру-
мун ског ми ни стра предсeдника Јо не ла Бра ћа нуа. Лист Срп ски гла сник на-
во ди и да се по кли чу при кљу чи ла и „ко ман до ва на” скуп шти на ба нат ских 
Шва ба. Ба нат ских Шва ба сто ји под на вод ни ци ма јер је уред ни штво ли ста 
сма тра ло да су та кву по ли ти ку во ди ле „по зна те са ске про да те ме ши не из 
Ер де ља”, ко је су од мах на кон не де љу да на ру мун ске вла да ви не би ле спрем не 
да се „за ку ну на дог му је ди но спа са ва ју ће не де љи во сти Ба на та!”116 Ме ђу тим, 
исти лист је сле де ћег ме се ца пи сао да су уз по др шку не мач ких по ли ти ча ра 
у Те ми шва ру, ко ји су же ле ли да са чу ва ју Ба нат као це ли ну, ру мун ске вла сти 
у Те ми шва ру 10. ав гу ста 1919. го ди не ор га ни зо ва ле ве ли ки про ру мун ски 

115 АЈ, Де ле га ци ја, Ф. 5, бр. 3451, 30. ав гу ста 1919, у Па ри зу
116 Срп ски гла сник, бр. 64, Ве ли ка Ки кин да, 4. сеп тем бар 1919, 1.
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збор на ко јем је пред три де сет до че тр де сет хи ља да љу ди усво је на де кла ра-
ци ја ко јом се зах те ва ло да це ло ку пан Ба нат при пад не Ру му ни ји. На вод но 
да су пред став ни ци не мач ког на ро да по др жа ли овај зах тев и свој став ар гу-
мен то ва ли ти ме да би де о ба Ба на та би ла „про паст” за та мо шње Шва бе. 
Пи са но је и да је том при ли ком ре ше но да се у Па риз на Кон фе рен ци ју по ша-
ље де ле га ци ја ко ја ће пре да ти ме мо ран дум у ко јем ће би ти из нет ова кав став. 
У исто вре ме, лист Је дин ство је пи сао да је де пу та ци ја ба нат ских Не ма ца 
от пу то ва ла у Па риз да тра жи да се от це пље ни де ло ви Ба на та при по је Кра-
ље ви ни СХС.117 Пре ко ру мун ске де ле га ци је зах тев ба нат ских Не ма ца је пре-
дат, али је 19. ав гу ста 1919. го ди не са мо са слу шан.118 Пред став ни ци ве ли ких 
си ла ни су на ме ра ва ли да се ви ше вра ћа ју на, за њих, та ко три ви јал на пи та-
ња. Та ко су се вој во ђан ске Шва бе на шле у но вој др жа ви. Њи хо ве же ље ни су 
узе те ни у раз ма тра ње, а ка мо ли да бу ду усли ше не. Чи ње ни ца да ни огром-
ну ма су Ју жних Сло ве на њи хо ви по ли ти ча ри ни су пи та ли да ли же ле ује-
ди ње ње и, ако же ле – ка кво, ни је мо гла да по пра ви рас по ло же ње Не ма ца и 
дру гих ма њи на.

Исто као у слу ча ју те ми швар ских Не ма ца, у ме мо ран ду му Те ми швар-
ске епар хи је Mладен Пи лић и Ми лу тин Јак шић на пи са ли су да има ју са зна-
ња да се у Кра ље ви ни Ср би ји ми сли ло да би „мно го шко ди ло” при кљу чи ти 
ве ли ки број Је вре ја ко ји би са Те ми шва ром до шли. У ме мо ран ду му се по том 
бра ни ла те за да број, а на ве де на је ци фра од 7000 те ми швар ских Је вре ја, не 
би не по вољ но ути цао на раз вој но ве др жа ве. Са ста вља чи ме мо ран ду ма твр-
ди ли су да, ако би Те ми швар остао у Кра ље ви ни СХС, он да би се овај број 
Је вре ја и за др жао у са мом гра ду. У су прот ном, они би се раз бе жа ли пред Ру-
му ни ма у дру ге гра до ве Кра љев ства СХС, а да, ка да би Те ми швар био њи хов 
ро фу ги јум, они би и Нем це и Ма ђа ре, ко ји би оста ли без др жав не за шти те, 
по ти сну ли, а Ср бе тр гов це и ин ду стри јал це би сва као шти ти ла но ва власт 
(„уо ста лом, Ср бе ни је по треб но шти ти ти, јер без ика ко ве за шти те одр жа ва-
ју кон ку рен ци ју, Ср би на ни је ну жно шти ти ти, са мо га не тре ба да ви ти”). На 
кра ју, за кљу че но је да Је вре ји за Ср бе ни су пред ста вља ли ни ка кву опа сност, 
не го да су се њи хо ве ве зе у ино стран ству чак мо гле ис ко ри сти ти.119 Ка ко је 
пи са ла срп ска штам па, др Адолф Вер теш, во ђа кон зер ва тив них Је вре ја у Те-
ми шва ру, из ја вио је да Је вре ји у Ба на ту по чи њу да се сма тра ју за на род ност. 
За вре ме ма ђар ског ре жи ма го во ри ли су о се би да су Ма ђа ри, а да су са мо 
по ве ри Је вре ји. „Са да се у њих про бу ди ла на род на свест, те и они тра же за 
се бе пра ва на род но сне ма њи не. Ци о ни зам се ши ри ме ђу њи ма”, пи сао је лист 
За ста ва. На гла ша ва ло се да се Ср би у Те ми шва ру „пра во де мо крат ски и 
пред у сре тљи во по на ша ју пре ма Је вре ји ма” и да се из тог раз ло га др Вер теш 

117 Је дин ство, бр. 93, Но ви Сад, 16. ав густ 1919, 2.
118 Зо ран Ја ње то вић сма тра да ни је слу чај но што је на че ло пе то чла не де ле га ци је иза бран 

те ми швар ски адво кат Сте фан Фре кот (Ste fan Fre cot), чи је је пре зи ме ја сно ука зи ва ло на ње го во 
фран цу ско по ре кло. Та ко ђе, да ни у ме мо ран ду му ко ји је не мач ка де ле га ци ја од не ла у Па риз 
ни је про пу стио да под се ти на фран цу ско по ре кло Шва ба. Ме ђу ар гу мен ти ма на ве де но је и то да 
су се Шва бе осе ћа ле по ве за но са Ру му ни ма и „по ре клом мно гих сво јих си но ва за јед нич ке рим ске 
ра се” (Z. Ja nje to vić, Nem ci u Voj vo di ni, 104).

119 АЈ, Де ле га ци ја, Ф. 3, 19. ав гу ста 1919. го ди не.
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на дао да ће се ци о ни стич ки по крет про ши ри ти.120 У ме мо ран ду му ко ји је са-
ста вио Јо ван Ра до нић у Па ри зу 1919. го ди не ка же се да Је вре ји, ко ји су ве о ма 
број ни у Те ми шва ру, фа во ри зу ју Ср бе у од но су на Ру му не, јер у Кра љев ству 
СХС ужи ва ју пот пу на гра ђан ска и по ли тич ка пра ва, док у Ру му ни ји то није 
слу чај.121 У из ве шта ју Фра ње Узу ма пи са ло је да је „је вреј ска стран ка” око 
ли ста Temesvárer Volksblatt сто ја ла са свим уз срп ску стра ну, иа ко се „сил но” 
бо ја ла ру мун ске осве те, али ка да би се пле би сци том ко нач на од лу ка до не ла, 
Је вре ји би се из ја сни ли за Кра ље ви ну СХС.122 Ме ђу тим, у ли сту Сло га по ја-
вљи ва ли су се члан ци у ко ји ма се на во ди ло да кад „Чи ву ти хо ће не ки по сао 
да свр ше, што не мо же да бу де – он мо же да бу де”, а да кад Ср бин хо ће не ки 
по сао са за вр ши „ко ји мо же да бу де – не мо же да бу де”.123 Ми лош Цр њан ски 
је пи сао да ка да би се не ко од те ми швар ских Ср ба же лео оже ни ти Је вреј ком 
или „Вла хи њом” – „ко ли ко ко мич них дра ма у по ро ди ца ма..., гле да ли су га 
као ро би ја ша”. „На ста ла је оп шта жа лост и глас о то ме ши рио се да ле ко. 
Пи са ло се чак они ма, ко ји су би ли у ба њи Ме ха ди ји на ле че њу”, пи сао је 
Цр њан ски.124

У по ме ну том ме мо ран ду му ко ји су са ста ви ли иза сла ни ци Те ми швар ске 
епар хи је, да би ар гу мен ти ма убе ди ли Кон фе рен ци ју ми ра да Те ми швар до-
де ли Кра ље ви ни СХС, ста ја ло је да би се овај град за три де сет го ди на мо гао 
сма тра ти „срп ским гра дом” јер је у вре ме раз гра ни че ња са Ру му ни јом имао 
4000 чи нов ни ка и да би се то из ме ни ло ка да би же ле зни цу пре у зе ли Ср би. 
Сма тра ли су да би та да у Те ми швар „на гр ну ли” тр гов ци и ин ду стри јал ци 
срп ске на ци о нал но сти. Та ко ђе, иза сла ни ци Епар хи је су пи са ли: „ето вам 
срп ског гра да”, ако би се ан га жо вао срп ски ка пи тал код ин ду стриј ских пред-
у зе ћа да „по мог не Срп ство”. Та ко ђе, да би та да и срп ска око ли на до би ла 
„ма ха”, јер би снаб де ва ње гра да би ло у ру ка ма ју го сло вен ске др жа ве, што 
се до та да, ка ко је ре че но, „од нас ве штач ким на чи ном од у зи ма ло”.125 Ге не-
рал Пе шић је још 21. мар та 1919. го ди не пи сао ми ни стру вој ном из Па ри за 
да би ју го сло вен ској де ле га ци ји зна чи ло ка да би има ли по пис та да шњег 
ста нов ни штва по на род но сти ма, па и пре ма за ни ма њи ма, јер би на осно ву 
то га ви де ли ко би остао у Те ми шва ру ако би се он при са је ди нио Ср би ји, а ко 
би оти шао, ми сле ћи на чи нов ни ке, слу жбе ни ке, слу жи те ље, чуварe же ле знич-
ких пру га, ка на ла и оста ле.126 Ме ђу тим, ствар на сли ка би ла је дру га чи ја и 
до га ђа ји су се дру га чи је од ви ја ли.

Као што је Ми лан Пе тро вић пи сао у сво јим успо ме на ма, пи та ње Те ми-
шва ра ре ши ла је Ми ров на кон фе рен ци ја у Па ри зу не узи ма ју ћи пле би сцит 
у об зир као ре ше ње, и зна чај ње го ве већ по ме ну те ми си је је спла снуо – „по-
стао је си тан и бе зна ча јан де таљ та да шњих ис то ри ских зби ва ња”. Пе тро вић 
пи ше да су ње го ва се ћа ња из Те ми шва ра све до чи ла исто риј ском вре ме ну ка да 

120 За ста ва, бр. 15, Но ви Сад, 1. фе бру ар 1919, 3.
121 Jo van Ra do nitch, The Ba nat and the Ser boRo u ma nian fron ti er pro blem, Pa ris, 1919, 14.
122 АЈ, Де ле га ци ја, Ф. 5, бр. 2029, 7. ју на 1919. го ди не, у Па ри зу.
123 Сло га, бр. 129, Те ми швар, 19. мај 1919, 1.
124 Ми лош Цр њан ски, „Наш Те ми швар”, По ли ти ка, бр. 6.001, 6, 7, 8. ја ну ар 1925, 16.
125 АЈ, Де ле га ци ја, Ф. 3, 19. ав гу ста 1919. го ди не 
126 Б. Кри зман, „Пи та ње гра ни ца Вој во ди не на Па ри шкој ми ров ној кон фе рен ци ји”, 70.
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је све за де си ло ве ли ко из не на ђе ње на кон сло ма Двој не мо нар хи је и да Ср би 
у сво јој дез о ри јен ти са но сти ни су уме ли да ис ко ри сте углед ко ји је „сит но-
по сед нич ка Ср би ја ужи ва ла у ре до ви ма се љач ких ма са, а на ро чи то не мач ких 
се љач ких ма са ко је су би ле глад не зе мље”. „Да смо их уме ли ис ко ри сти ти 
у сво ју ко рист, мо гли смо има ти ви ше успе ха... и пре ма Ру му ни ји у Ба на ту”, 
пи сао је Пе тро вић.127 Но вак Гру јић је пи сао да је тре ба ло, по ред из но ше ња 
чи ње ни ца са еко ном ског, тр го вин ског, ет но граф ског и ге о граф ског гле ди шта, 
Шва ба ма, Ма ђа ри ма и со ци ја ли сти ма пред ста вља ти њи хов без у слов ни ин-
те рес ако се при кљу че Кра ље ви ни СХС. Ме ђу тим, за то је тре ба ло „љу ди и 
но ва ца, а ми ни јед но, ни дру го ни смо има ли”. Гру јић пи ше и да би се сред-
ста ва још и на шло да жу пан ни је био Мар тин Фи ли пон, и спо ми ње „ми ли о не” 
Ба нат ске ре пу бли ке и дру гих ра зних фон до ва у Те ми шва ру. Гру јић сма тра 
да је Фи ли пон мо рао од мах по пре у зи ма њу свог по ло жа ја по ве сти пре го во-
ре са во де ћим кру го ви ма те три гру па ци је у Те ми шва ру, но ти ра ти њи хо ве 
зах те ве, мол бе, при мед бе и он да их пред ло жи ти свом ми ни стру или Ми ни-
стар ском са ве ту, тра жи ти упут ства и пу но мо ћи да им не што обе ћа – „да се 
ти љу ди за ин те ре су ју за нас”. За Ру му не, Гру јић је пи сао да су обе ћа ва ли 
„ку ле и гра до ве” а „да не ће ис пу ни ти ни шта, или вр ло ма ло”. На кра ју, за кљу-
чио је да ни је же лео да ка же да је дру ге на ро де у Те ми шва ру тре ба ло „уза луд-
но ва ра ти”, али да су се Ср би сва ка ко мо ра ли ви ше ан га жо ва ти да се стра ни 
еле мен ти „што ви ше при љу бе”.128 

ATI TU DI NEA SÂRBILOR TI MIŞORE NI FAŢĂ DE MAG HI A RI,  
GER MA NI ŞI EVREI ÎN TIM PUL PRO VI ZO RA TU LUI

Jo va na Ka saš

Re zu mat

La sfârşitul Pri mu lui Război Mon dial, în ur ma vic to ri ei Aliaţilor, so ar ta Ti mişoa rei 
era decisă la Con fe rinţa de Pa ce de la Pa ris. Nu este, to tuşi, lip sit de im por tanţă ce ea ce 
pe tre cea în oraşul pro priu-zis . Din apro xi ma tiv 74000 de lo cu i to ri, în Ti mişoa ra trăiau 
în jur de 4000 de sârbi, în jur de 8000 de români, ma jo ri ta tea po pu laţie i fi ind alcătuită din 
ger ma ni, mag hi a ri şi evrei. În luc ra rea de faţă se prezintă pe ba za do cu men te lor de arhivă 
şi a li te ra tu rii de spe ci a li ta te po li ti ca autorităţilor mi li ta re şi ci vi le sârbe faţă de ace ste 
gru pu ri et ni ce, iar ati tu di nea po pu laţie i sârbe faţă de concetăţenii lor este prezentată pe 
ba za ar ti co le lor din pre sa cotidiană a vre mii.

127 М. Пе тро вић, „Ба нат”, 308–309.
128 Но вак Гру јић, Сло га, бр. 260, Ве ли ки Беч ке рек, 12. но вем бар 1919, 1.
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THE AT TI TU DE OF THE SERBS IN TI MIȘOA RA TO WARDS  
THE HUN GA RI ANS, GER MANS AND JEWS DU RING THE PRO VI SO RI UM

Jo va na Ka saš

Sum mary

In the af ter math of the First World War, upon the vic tory of the Al li es, the fa te of 
Ti mişoa ra was be ing de ci ded at the Pa ris Pe a ce Con fe ren ce. The events ta king pla ce in 
the city it self are not un sig ni fi cant, tho ugh. Out of ap pro xi ma tely 74000 in ha bi tants, in 
Ti mişoa ra li ved aro und 4000 Serbs, aro und 8000 Ro ma ni ans, the ma jo rity of the po pu-
la tion con si sted of Ger mans, Hun ga ri ans and Jews. Ba sed on ar chi val do cu ments and 
exi sting li te ra tu re, the ar tic le pre sents the po li tics of the mi li tary and ci vil aut ho ri ti es 
to wards the se et hni cal gro ups, whi le the at ti tu de of the Ser bian po pu la tion to wards the ir 
fel low ci ti zens is pre sen ted ba sed on ar tic les from the daily new spa pers of that ti me.
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И с и  д о  р а  Г .  Б ј е  л а  к о  в и ћ *

О МОР ФО ЛО ШКОЈ СТРУК ТУ РИ  
ЋИ РИ ЛИЧ НИХ ДО КУ МЕ НА ТА НА ЦИ О НАЛ НОГ  

АР ХИ ВА У СЕ ГЕ ДИ НУ (1711−1750)∗∗

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ана ли зи ра ју мор фо ло шке ка рак те ри сти ке је зи ка ћи ри-
лич них до ку ме на та Ср ба ко ји се чу ва ју у На ци о нал ном ар хи ву у Се ге ди ну (Magyar 
Nem ze ti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára, Sze ged), а по ти чу из пе ри о да 1711−1750. 
го ди не. У пи та њу је ру ко пи сна гра ђа по слов но прав ног ка рак те ра из Се ге ди на, Ка-
њи же, Су бо ти це, Сен те, Кар ло ва ца, Пе чва ра да, Ва ра ди на, Бе о гра да, Ара да, Сенто-
ма ша, Фе у два ра, Мо ла, Те ми шва ра. Ис тра жи ва ње се ре а ли зу је ка ко би се при ме ном 
тзв. ме то де упит ни ка опи са ла мор фо ло шка струк ту ра ана ли зи ра них тек сто ва и 
иден ти фи ко вао њи хов је зик.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: XVI II век, срп ски је зик, мор фо ло ги ја, сла ве но срп ски је зик

Увод

Ана ли за је зи ка по слов но прав не пре пи ске ме ђу Ср би ма то ком пр ве по-
ло ви не XVI II ве ка је дан je од ва жни јих за да та ка срп ске ди ја хро ни је бу ду ћи 
да је реч о вре ме ну ка да до ла зи до дру штве них, по ли тич ких и кул тур них 
про ме на оног де ла срп ског стра нов ни штва ко је се трај но на се ли ло у обла сти 
Ју жне Угар ске. Све на ве де не про ме не ути ца ће не са мо на ста тус књи жев ног 
је зи ка (и за ме ну срп ско сло вен ског ру ско сло вен ским је зи ком) не го и на уплив 
но вих жан ро ва, од но сно на струк тур ну из ме ну по сто је ћих. По што го во ри мо 
о вре ме ну ка да се у срп ској сре ди ни још ни је пре шло на ти по граф ску кул ту-
ру, ру ко пи сна гра ђа из пр ве по ло ви не XVI II ве ка је ди ни je из вор за ис пи ти-
ва ња је зи ка. На жа лост, ова квих ис тра жи ва ња не ма до вољ но и сли ка ко ја се 
по ла ко фор ми ра у ре цент ни јим сту ди ја ма још ни је у пот пу но сти за о кру же на.1 
Ка ко би се од го во ри ло на пи та ње (1) иден ти фи ка ци је је зи ка (је зикâ) ру ко-

* isi do ra.bje la ko vic @gmail.com 
** Овај рад пред ста вља ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру про јек та Исто ри ја срп ског је зи ка 

(178001) Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
1 В. нпр. Мла де но вић 1972; 1973; 1977; 1977а; 1984–85; 1992; Ун бе га ун 1995: 32–33; Сте фа-

но вић 2000; Сто ја но вић 2011а; 2011б; 2012; Бје ла ко вић 2018а; 2018б; 2019а, 2019б; 2019в; 2019г; 
2020; Бе ла ко вић – Нин ко вић 2020.
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пи сне гра ђе овог до ба, (2) вре мен ских окви ра сме не срп ско сло вен ског ру-
ско сло вен ским је зи ком, (3) од но са жан ра и је зи ка, као и (4) ди ја то пиј ске 
ра сло је но сти, нео п ход на су још мно га си сте мат ска ис тра жи ва ња ре пре зен-
та тив не гра ђе.

Пред мет, кор пус и за да ци ис тра жи ва ња

По ла зе ћи од пре ми се да је реч о пе ри о ду са ни зом пре ла зних је зич ких 
ва ри је те та (од срп ског и срп ско сло вен ског, пре ко ме шо ви тог је зи ка до ру ско-
сло вен ског) у овом се ра ду − при ме ном тзв. (де скрип тив не) ме то де упит ни ка2 
− ана ли зи ра мор фо ло шка струк ту ра је зи ка ру ко пи сних тек сто ва по слов но-
прав ног про фи ла (мол бе, по твр де, ате ста ци је, уго во ри, ту жбе, из ве шта ји и сл.), 
ко ји се чу ва ју у На ци о нал ном ар хи ву у Се ге ди ну (Magyar Nem ze ti Levéltár 
Csongrád Megyei Levéltára, Sze ged), а по ти чу из пе ри о да 1711−1750. го ди не.

Ана ли зи ран је 21 ру ко пис из Се ге ди на, Ка њи же, Су бо ти це, Сен те, Карло-
ва ца, Пе чва ра да, Ва ра ди на, Бе о гра да, Ара да, Сен то ма ша, Фе у два ра, Мо ла, 
Те ми шва ра:3

• С 1711: По твр да о ду го ва њу. Syeged va ros T. l. IV A 1021. 1 стр. 
• К 1725: Пи смо ег зар ха Ни ка но ра Па вло ви ћа се ге дин ском ве ли ком би ро ву. 

Кар лов ци. К4: IV a 1003 e. СВТ5. 1 стр. 
• К 1725а: Мол ба за на пла ту ду га кне за Пе је Су бо ти ћа се ге дин ском би

ро ву. Кар лов ци. К: IV a 1003 e. СВТ. 1 стр. 
• С 1726: Уго вор. Се ге дин. К: IV a 1003. СВТ. 1 стр. 
• Суб. 1727: Ту жба Јо ва на Мар ко ва. Су бо ти ца. К: IV a 1003е. СВТ. 1 стр. 
• Б 1728. Пи смо би ро ва Га ври ла Ра шко ви ћа се ге дин ском ве ли ком би ро ву 

и ешку ти ма. Бе о град. К: IV a 1003е. 2 стр. 
• Б 1728а. Пи смо би ро ва Га ври ла Ра шко ви ћа се ге дин ском ве ли ком би ро ву 

и ешку ти ма. Бе о град. К: IV a 1003е. 2 стр. 
• Б 1728б. Пи смо би ро ва Га ври ла Ра шко ви ћа се ге дин ском ве ли ком би ро ву 

и ешку ти ма. Бе о град. К: IV a 1003е. 1 стр. 
• П 1730: Из ве штај о из да ва њу нов ца. Пе чва рад. К: IV a 1003е. 2 стр. 
• С 1731: По твр да Те о до ра Иг ња це ви ћа о ду го ва њу. Се ге дин. К: IV a 1003е. 

1 стр. 
• С 1732: По твр да Не дељ ка Јо ва но ви ћа о про да тој имо ви ни и при мље ном 

нов цу. Се ге дин. К: IV a 1003е. 1 стр. 
• С 1734: Уго вор о ор та клу ку. Се ге дин. К: IV a 1003е. 2 стр. 
• В 1735: Пи смо Ми ха и ла Ти о фи ло ви ћа, цар ског пре фек та и пре цеп то ра 

не по зна том го спо ди ну. Ва ра дин. К: IV a 1003е. 2 стр. 

2 Ви ше о на ве де ној ме то ди и ње ној при ме ни у ди ја хро ниј ским про у ча ва њи ма је зи ка в. у 
Су бо тић 2003; 2004. 

3 Ана ли за је спро ве де на на осно ву сни ма ка ори ги на ла. Фо то гра фи са ње гра ђе ре а ли зо ва но 
је ок то бра 2016. г. у Се ге ди ну и овом при ли ком нај и скре ни је за хва љу јем љу ба зном осо бљу На-
ци о нал ног ар хи ва. 

4 К – ку ти ја.
5 СВТ − Sze ged va ros Ta nac sa nak ira tai le ve le ze sek. 
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• С 1736: По твр да о при је му нов ца. Се ге дин. К: IV a 1003. 1 стр. 
• Сен. 1739. Пи смо Јо си фа Го лу ба би ро ву. Сен та. К: IV a 1003е. 1 стр.
• Сен. 1741: Пи смо Јо си фа Го лу ба би ро ву. Сен та. К: IV a 1003е. 1 стр.. 
• М 1746: По твр да о ду гу. Мол. К: IV a 1003. 1 стр. 
• Ф 1748: Ате ста ци ја Пе тра Му ча ло ва. Фе у двар. К: IV a 1003. 1 стр. ж
• Т 1748: Мол ба за тво ре ни ка ма ги стра ту. Те ми швар. К: IV a 1003. 3 стр. 
• С 1749. По твр да о по зај ми ци нов ца од цр кве. Се ге дин. К: IV a 1003. 1 стр.
• А 1750. Мол ба. Арад (?). К: IV a 1003. 1 стр. 

Ис тра жи ва ње је спро ве де но ка ко би се опи са ла мор фо ло шка струк ту ра 
ана ли зи ра них тек сто ва, те иден ти фи ко вао је зич ки тип ко јем гра ђа при па да. 
При ли ком ана ли зе по је ди них мор фо ло шких цр та, на во де се са мо по је ди ни 
илу стра тив ни при ме ри из свих тек сто ва кор пу са. 

Ана ли за
ИменИчкапромена

а. Ге нИ тИв јед нИ не Име нИ цА нА -А. У ана ли зи ра ним до ку мен ти ма на-
род ни на ста вак -е ре ги стро ван је у чи та вом ана ли зи ра ном пе ри о ду: из ру ке 
(К 1725); од домађице кзманове (Б 1728); кодъ кђе (Б 1728а); старъца ђре сиромашътва 
(П 1730); еданъ ривъ морасте чохе (П 1730); са свое стране (С 1734); съ четире стране (Ф 
1748); из свое дꙋше (Ф 1748); узесмо црковни новаца ѿ Епітропа црковни, то ест гсдров Савве 
Кертича [...] форинтов (С 1749); на три годіне (С 1749); и др. 

Књи шки на ста вак по све до чен је са мо у јед ном при ме ру, у за вр шном 
де лу пи сма – у по твр ди о ве ро до стој но сти: того ради Атестирꙋемь, Лꙋчшего вѣроятїа 
за подписанїем рꙋки Мѡея и приложенїемъ Печати (Ф 1748).

б. дА тИв И ЛО кА тИв јед нИ не Име нИ цА нА -А. Ана ли зи ра на гра ђа ука зу је 
на до след ну упо тре бу на род ног на став ка -и: їед но са да по сла ва ми пи смо пођри 
(К 1725); наслжби ѡстаемъ (К 1725а); оу ергели (Суб. 1727; Сен. 1739); помођи мени 
колико свому понизном слги (Суб. 1727); оу сенти (Сен. 1739); ꙋ крчми (М 1746); 
моиѡи сироти жени стаю на пꙋть (Т 1748); и др. 

в. Ин стРу мен тАЛ јед нИ не Име нИ цА жен скОГ РО дА нА -А И нА кОн сО нАнт. 
По све до че ни при ме ри ука зу ју на ис кљу чи ву упо тре бу на род ног на став ка: 
прид вашомъ ецеленциомь (Суб. 1727); Слађомъ (Б 1728); пред ищоковомъ женом (Ф 1748); 
С овом моиѡм інщанциѡм (Т 1748); и др. 

Књи шки на ста вак оју (в. Рем нëвА И дР. 1999: 49) ре ги стро ван је у јед ном 
слу ча ју. У пи та њу је за вр шни део пи сма, све до чан ство о ње го вој ве ро до стој-
но сти: Симъ уготованиемъ засведетелствꙋемо Рꙋкꙋю (!) и печатомъ (С 1749). 

По ред то га, у јед ном при ме ру за бе ле жен је и књи шки на ста вак ију, код 
име ни це на кон со нант власт: власьтию. светълаго. цесара (П 1730).

г. Ин стРу мен тАЛ јед нИ не Име нИ це Име. У не ко ли ко слу ча је ва ре ги стро-
ван је и ста ри на ста вак ем код име ни це име: препорчемо ове наше варошане 
именемь миаила истевана (К 1725а); именемъ Копасъ Анталъ (Б 1728) и сл.

д. ЛО кА тИв јед нИ не Име нИ цА му шкОГ И сРед њеГ РО дА. У ло ка ти ву јед ни не 
име ни ца му шког и сред њег ро да на род ни на ста вак у за бе ле жен је го то во до-
след но у чи та вом ана ли зи ра ном пе ри о ду: дуђан (С 1726); сѣгѣдин (С 1726); 
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на конак (Б 1728);  Белиград (Б 1728); на Аманет (Б 1728а); ђемер (Б 1728а); ꙋ 
Печъварꙋ (П 1730); на пощеномꙋ асталꙋ (С 1731); ꙋ винꙋ (С 1731); ꙋ дворꙋ (С 1732); ꙋ 
дꙋђанꙋ (С 1734); ꙋ сегединꙋ (С 1734); ꙋ вараднꙋ (В 1735); ꙋ сегединꙋ (С 1736); ꙋ мохолꙋ 
(М 1746); у иштоковꙋ бирцаꙋзꙋ (Ф 1748); у сегединꙋ (С 1749); у племенитомь таначꙋ (А 
1750); и др. 

Књи шки на ста вак -ƀ/и (в. Рем нëвА И дР. 1999: 48) по све до чен је са мо у 
јед ном при ме ру, при ли ком на во ђе ња по да тка о ме сту на кра ју пи сма: въ 
Сегеднѣ (С 1732).

ђ. нО мИ нА тИв И Аку ЗА тИв мнО жИ не Име нИ цА жен скОГ РО дА нА -А; Аку ЗА-
тИв мнО жИ не Име нИ цА му шкОГ РО дА. Ана ли зи ра на гра ђа ука зу је на до след ну 
упо тре бу на род ног на став ка -е: Тога ради имамь смни на чикоше сегединске (Суб. 
1727); заискоѥ своѥ новце (Б 1728); даби таи Анталъ новце Платио (Б 1728); и нѥму дала 
рке (Б 1728а); да се зна що иои дадо. по кꙋћа сꙋдове (П 1730); да тражи коне (Сен. 
1739); за неке пак новине (Т 1748); ту има ко такове люде на то ꙋчи (Т 1748); и чꙋди ме 
защо господари Примаю такове свакоꙗке беседе (Т 1748); понизно Молимо, гсна Бирова, и 
племените, Гсре танчнике (!) (А 1750); и др. 

е. Ге нИ тИв мнО жИ не Име нИ цА свА тРИ РО дА. У ана ли зи ра ним пи сми ма у 
ви со ком сте пе ну по све до че ни су срп ски на род ни на став ци -а/и: Дасе има знати 
колико зесмо кожла новаца (С 1711); 14 дката 25 грошиђа (С 1711); заедн годин 
дана (С 1726); сто форинти (С 1726); 68 дꙋката (П 1730); годинꙋ дана (С 1734); и сл. 

Нул ти на ста вак ре ги стро ван је у сле де ћим слу ча је ви ма: не знам ели ва ми 
пи смо до шло доркъ (К 1725); узесмо црковни новаца ѿ Епітропа црковни, то ест гсдров 
Савве Кертича и Нестора Моношанина Еднꙋ Стотинꙋ форинтов (С 1749). 

ж. дА тИв, Ин стРу мен тАЛ И ЛО кА тИв мнО жИ не Име нИ цА. Име ни це му шког 
ро да по твр ђе не су у да ти ву, ин стру мен та лу и ло ка ти ву мно жи не са на став ци-
ма -и6 и -ма (у фор ми људ ма): кар лов ци (К 1725; 1725а); саостали поштени господари 
хешькти (К 1725а); овимь нашимь людма (К 1725а); Саостали хешькти (К 1725а); 
ђемеръ сновц (Б 1728); са ешкти (Б 1728); Са ѡсталими господари Ешкти (Б 1728а); 
међ нѥгови новци никаква дуката било ние (Б 1728а); щосга тражили Сколи (Б 1728а). 
У гра ђи је по све до че на јед на име ни ца жен ског ро да у ло ка ти ву мно жи не. 
Упо тре бље на је с на став ком а: да се зна що иои дадо. по кꙋђа сꙋдове (П 1730).

По ред то га, ре ги стро ва ни су и при ме ри са на став ном ом код име ни ца 
м. ро да у да ти ву мно жи не: какое джанъ ѡвимъ нашимъ варошаном (К 1725); као и са 
на став ком ам у да ти ву мно жи не име ни ца ж. ро да: всемь пощенимъ Становитимъ 
сꙋдиямъ (С 1732); те са на став ком ами у ин стру мен та лу мно жи не име ни ца 
жен ског ро да: смилꙋите се нами с плачом и са сꙋзами (Т 1748); 

ЗаменИчко-прИдевскапромена

а. У Ге нИ тИ ву јед нИ не му шкОГ И сРед њеГ РО дА, као и у Аку ЗА тИ ву јед нИ-
не му шкОГ РО дА (уз име ни це са обе леж јем [+ живо]) на род ни на став ци 
-ог(а)/-ег(а) по све до че ни су у чи та вом ана ли зи ра ном пе ри о ду: дае назнание 

6 Наставак -и забележен је у инструменталу множ. именица м. и ср. рода и у ранијим истра-
живањима пословноправне писмености у Сентандреји почетком XVIII века (в. Младеновић 1992: 
144) као и у савременим говорима Срба у Поморишју и околини Будимпеште (Степановић 1994: 137).
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сваком добр господр и судии или чина [...] трговачкога (С 1711); безречи ибесвакога суда 
(С 1711); довашега пощенога танача (К 1725а); дабисте наплатили ѡтога именоватога 
стояна (К 1725а); код бирова сегединскога (Суб. 1727); Тога ради имамь смни (Суб. 
1727); за моега брата петъра (С 1731); ѿ моегъ дꙋхара и фꙋндамента дꙋђанског: иподрꙋмског 
(С 1732); ꚗо имамъ моега добра (С 1734); код Гдства вашег (В 1735);  поꚗеног маћистрата 
(Сен. 1741); код немешкога магистрата (Т 1748); да би га живога дераћ (Т 1748); Молимо 

племенитога Гна Бирова (А 1748); и др. 
Ре ђи књи шки на став ци ве зу ју се или за уста ље не спо је ве: того ради (С 

1711; Ф 1748); позаради некоѥго вашего члѡвека (Б1728а); Писма Сего указтель (В 1735, 
по че так пи сма); или за син таг ме ко је се од но се на осо бе при вр ху со ци јал не 
ле стви це: под власьтию. светълаго. цесара (П 1730); пресвѣтлаго царскаго сꙋда (С 1732); 
титꙋлатаго гдства вашего (по че так, В 1735). 

б. У Ге нИ тИ ву јед нИ не ЗА ме нИч кО-ПРИ дев ске ПРО ме не жен скОГ РО дА ре-
ги стро ван је углав ном на род ни на ста вак е: по помођи Ецеленцие Ваше (Суб. 1727); 
велики бировъ Белиградске Савске вароши (Б 1728); од домађице кзманове (Б 1728); еданъ 
ривъ морасте чохе (П 1730); са свое стране (С 1734); од ваше милости (Сен. 1739); код пощеног 
танача сегединъске вароши (Сен. 1739); бировоу сегединске киралъ вароші (Сен. 1741); ѿ ваше 
милости (Сен. 1741); из свое дꙋше (Ф 1748); Племените немеш Слободне кралиевске вароши 
(Т 1748); и др. 

Је ди на књи шка фор ма пос ве до че на је у за вр шном де лу пи сма из 1748. го-
ди не, у ко јем је реч о по твр ди о ве ро до стој но сти на пи са ног: за подписанїем рꙋки 
Мѡея (Ф 1748). 

в. У дА тИ ву/ЛО кА тИ ву јед нИ не му шкОГ И сРед њеГ РО дА бе ле же се на став ци 
-оме, -ому и -ом: дае назнание сваком добр госпо др (С 1711); до бро па ном ипле ме ни том 
мо ем го спо дар (К 1725); назнание творимо васаком добром господар (С 1726); писали 
тамошнѥмъ пощеном сд (Б 1728а); Даемо на знанѥ свакоме доброме чл кꙋ (П 1730); и др. 

У јед ном при ме ру за бе ле же на је име нич ка про ме на: из негова сиромашътва 
(П 1730). Књи шки на став ци ни су ре ги стро ва ни. 

У истим па де жи ма у жен скОм РО ду ре ги стро ва не су ис кљу чи во фор ме 
са до ма ћим на став ком -ој: вашои пощенои вароши (К 1725а); нашао самь оу ергели 
сегединскои (Суб. 1727); тамошнои долнѡи вароши (Б 1728); и др. 

г. У Ин стРу мен тА Лу јед нИ не жен скОГ РО дА по све до чен је са мо на род ни 
на ста вак -ом: прид вашомъ ецеленциомь (Суб. 1727); С овом моиωм інщан циωм 
(Т 1748); и др.

д. У нО мИ нА тИ ву мнО жИ не жен скОГ РО дА, као и у Аку ЗА тИ ву мнО жИ не му-
шкОГ И жен скОГ РО дА за бе ле жен је ис кљу чи во на род ни на ста вак -е: препорчемо 
ове наше варошане (К 1725а); Тога ради имамь смни на чикоше сегединске (Суб. 1727); 
заискоѥ своѥ новце (Б 1728); за неке пак новине (Т 1748); ту има ко такове люде на то 
ꙋчи (Т 1748); и чꙋди ме защо господари Примаю такове свакоꙗке беседе (Т 1748); понизно 
Молимо, гсна Бирова, и племените Гсре танчнике(!) (А 1750); и др.

ђ. Гра ђа по твр ђу је рет ке при ме ре у дА тИ ву И Ин стРу мен тА Лу мнО жИ не. 
У да ти ву се упо тре бља ва на ста вак -им: какое джанъ ѡвимъ нашимъ варошаном (К 
1725а); а у ин стру мен та лу на ста вак -и и ими: саостали поштени господари хешькти 
(К 1725а); међ нѥгови новци никаква дуката било ние (Б 1728а); Са ѡсталими господари 
Ешкти (Б 1728а). 
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е. Рет ки при ме ри кОм ПА РА тИ вА ПРИ де вА И ПРИ ЛО ГА ука зу ју на ис кљу чи во 
до ма ће твор бе не мо де ле: наиманиј слга Ецеленцие ваше (Суб. 1727); више ни манѥ 
(Б 1728б).

ж. ЛИч не ЗА ме нИ це. У ана ли зи ра ној гра ђи до ми нант не су на род не фор-
ме: како ѡстаемъ я кожулъ сава дужанъ 14 дката (С 1711); иѡва ма разме ти (К 1725); 
помоћи мени (Суб. 1727); и нѥму дала рке (Б 1728а); що иои дадо (П 1730); ꙗ се 
завезꙋемъ (С 1731); са мномъ (С 1734); Іа долꙋ подписатїи даемь Сїю Атестацїю (Ф 1748); 
онъ Есте дѡиста бїо Са мномь (Ф 1748); да би га живога дераω (Т 1748); и др.

Ме ђу тим, у из ве сном бро ју при ме ра по све до че ни су и књи шки на став-
ци (в. Рем нëвА И дР. 1999: 48): же лимъ ва ми ле по здра вле (К 1725); да пре ће есамъ 
ва ми пи салъ (К 1725); Како Приходи Кнами (Б 1728б); преднами (Б 1728б); Емꙋже (С 
1732); Азъ долꙋ имѣновати (С 1732); код мне бꙋдꙋђи првомь сꙋседꙋ (С 1732); смилꙋите 
се нами (Т 1748); Ему же бꙋдет ω семъ ведети (С 1749). Фор ме лич них за ме ни ца у 
ге ни ти ву јед ни не ре ги стро ва не су и у по се сив ном зна че њу: даемь Сїю Атестацїю 
Егω почтеннородїю Гднꙋ Лазарꙋ донинꙋ (Ф 1748).

ГлаГолИ

а. Ин фИ нИ тИв. У гра ђи су по све до че не ис кљу чи во фор ме ин фи ни ти ва на 
-ти: Дасе има знати (С 1711); да ти се се ге динъ (К 1725); помођи (Суб. 1727); веровати 
и за истинꙋ дръжати (П 1730); и др.

б. ПРе Зент. У 1. ли цу јед ни не пре зен та пре те жно се упо тре бља ва ју на-
род ни на став ци: како ѡстаемъ я кожулъ сава дужанъ 14 дката (С 1711); же лимъ 
ва ми ле по здра вле (К 1725); не знам ели ва ми пи смо до шло (К 1725); Тога ради имамь 
смни (Суб. 1727); припорчемь се оу лиубав бозинск (Суб. 1727); ꙗ се за везꙋем ъ 
(С 1731); пе ча томъ мо имъ по тверждꙋем ъ и да емъ сво е вол но (С 1732); ꚗо 
имамъ мо е га до бра (С 1734); Іа долꙋ под пи сатїи да емь Сїю Ате стацїю (Ф 
1748); по корнω и ве ли ко по ни зно мо лим се (Т 1748); и др.

Рет ко, у уста ље ним фор му ла ци ја ма кра ја пи са ма бе ле же се и књи шке 
фор ме на -у (в. Рем нëвА И дР. 1999: 72): Сведетелствю сем їя їѡан бозитровић (С 1726; 
крај пи сма); Сотимъ Савршю и остаю Пощеном: танач на слжб готовъ (Б 1728); на слꙋжби 
остаю (Т 1748, крај пи сма).

У 2. ли цу јед ни не по све до чен је је дан при мер и у ње му се упо тре бља ва 
на род ни на ста вак: Іасамьга питао коимь узрокомь мореш ти то показати (К 1746). 

У 3. л. јед ни не и мно жи не до ми ни ра ју на род ни на став ци: Дасе има знати 
(С 1711); назнание творимо васаком добром господар кои би ѡво писмо вѣдиѡ или прочатио 
даимаю веровати изаистин држати (С 1726); незна (Б 1728б); да тражи коне (Сен. 1739); 
ако ли нам: боуде за потребоу (Сен. 1741); и чꙋди ме защо господари Примаю такове свакоꙗке 
беседе (Т 1748); знадꙋ (Т 1748); и др. 

У не ко ли ко слу ча је ва за бе ле же не су и књи шке фор ме: дасѣ подат сиеписмо 
(С 1726); да не бꙋдетъ (С 1732); негово естъ (С 1732); сие писмо да вручит се (Т 1748); 
Ему же бꙋдет ω семъ ведети (С 1749).

У 1. л. мно жи не ре ги стро ва ни су ис кљу чи во на род ни на став ци: препорчемо 
ове наше варошане (К 1725а); назнание творимо (С 1726); исловом вѣлимо (С 1726); дами 
имамо (С 1726); изъвествемо (Б 1728); Даемо на знанѥ (П 1730); Сатвораемо (С 1736); 
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ођемо се вамъ явити (Сен. 1741); Ми ниже именовати Знано творимо (С 1749); понизно 
Молимо, гсна Бирова, и племените, |6 Гсре танчнике(!) (А 1750); и др. 

в. фу туР I И II. Фу тур I гра ди се од ен кли тич ких об ли ка по моћ ног гла-
го ла хте ти у пре зен ту и ин фи ни ти ва (мо дел ти пи чан за срп ски на род ни 
је зик): да ђꙋ се и пре 12 година ѡпростити (Т 1748); иере дотле яли ђꙋ ꙋмрети ияли код 

славнога немеш магистрата милость добити (Т 1748); како ђе намъ бо҇гъ дати (С 1734); и др.
Фу тур II за бе ле жен је у два при ме ра: чем заповедал будете (Б 1728); А када 

узмогаω бꙋдемь дођи самь (Ф 1748).
г. ПеР фе кАт. Гра ди се до ми нант но по мо ћу не на гла ше ног об ли ка по моћ-

ног гла го ла је сам и пар ти ци па пре те ри та: не знам ели ва ми пи смо до шло (К 1725); 
ка ко смо се до ро ва ра ли(!) (К 1725); хотио сам се приказати (Суб. 1727); нашао самь оу 
ергели сегединскои (Суб. 1727); заискоѥ своѥ новце (Б 1728); Какоѥ могаѡ носити тђе 
(Б 1728); Кадѥ пошао (Б 1728); али е ишаѡ да тражи коне (Сен. 1735); ние платиѡ (М 
1746); да сам говориѡ (Т 1748); ни помислиѡ нисам (Т 1748); и др.

У из ве сном бро ју при ме ра ре ги стро ван је и књи шки мо дел гра ђе ња 
пер фек та – са пу ном фор мом по моћ ног гла го ла је сам и пар ти ци пом пре те-
ри та (в. Рем нëвА И дР. 1999: 79–80), при че му су фор ме пре зен та по моћ ног 
гла го ла са срп ским на род ним на став ци ма: да пређе есамъ ва ми пи салъ (К 1725); 
Како ѥсмо саде тређи пт писали (Б 1728а); онъ Есте дѡиста бїо Са мномь (Ф 1748); саде 
фала господинꙋ богꙋ иесам се Предигаѡ (Т 1748); ми есмо предь гсном Бировомь простестирали 
(А 1750).

д. АО РИст. По све до че ни при ме ри ука зу ју на упо тре бу на род них на ста-
ва ка у ао ри сту: дадосмо макси николиђ (С 1726); састависмо (С 1734); примисмо (С 
1736); како узесмо црковни новаца ѿ Епітропа (С 1749); и др. Књи шке фор ме ни су 
за бе ле же не.

ђ. ПО тен цИ јАЛ. У гра ђи су по све до че не углав ном до ма ће фор ме по тен-
ци ја ла: кои би ѡво писмо вѣдиѡ или прочатио (С 1726); кои би ѡво. писмо. видиѡ или 
прочатиѡ (П 1730); да би га живога дераћ (Т 1748). 

Књи шка фор ма је ре ги стро ва на са мо у јед ном при ме ру: ако би бъ далъ (К 
1725).

е. ПАР тИ цИ ПИ ни су за бе ле же ни у гра ђи. 

Закључак

На осно ву до би је них ре зул та та са свим је из ве сно да су ана ли зи ра ни 
тек сто ви до три де се тих го ди на пи са ни на срп ском на род ном је зи ку, уз рет ке 
књи шке на но се (С 1711; К 1725а; С 1726; Суб. 1727; Б 1728; Б 1728а; Б 1728б; 
П 1730). Не што ве ћи број књи шких цр та уо ча ва се у Пи сму ег зар ха Ни ка но ра 
Па вло ви ћа се ге дин ском ве ли ком би ро ву (К 1725), што је и оче ки ва но с об зи-
ром на ста тус адре сан та. Ова ква је зич ка си ту а ци ја не из не на ђу је с об зи ром 
на то да је реч о сва ко днев ној по слов но прав ној пре пи сци ме ђу мир ја ни ма 
(уз из у зе так пи сма ег зар ха Ни ка но ра Па вло ви ћа), што ни у жан ров ском ни 
со ци јал ном сми слу ни је зах те ва ло уз ви шен стил и књи жев ни је зик. 

Од три де се тих го ди на XVI II ве ка уо ча ва се, ме ђу тим, по ја ва је зич ке 
не у јед на че но сти, те се у по је ди ним тек сто ви ма и да ље упо тре бља ва пре те жно 
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на род ни је зик (С 1731; С 1734; В 1735; С 1736; Сен. 1739; Сен. 1741; М 1746; Т 
1748; А 1750), а у дру гим – ме шо ви ти тип је зи ка (са цр та ма из ру ско сло вен-
ског/ру ског и срп ског на род ног је зи ка − С 1732; Ф 1748; С 1749).7

У свим на ве де ним тек сто ви ма ди стри бу ци ја књи шких фор ми ни је про-
из вољ на и ве зу је се за сле де ће еле мен те:

(1) за крај пи са ма (опро штај ну или за кључ ну по тврд ну фор му лу, по да-
так о ме сту): Сведетелствю сем їя їѡ ан бозитровић (С 1726; крај пи сма); Сотимъ 
Савршю и остаю Пощеном: танач на слжб готовъ (Б 1728); въ Сегедн ѣ (С 1732); того ради 
Атестирꙋемь, Лꙋчшего вѣроятїа за подписанїем рꙋки Мѡея и приложенїемъ Печати (Ф 1748); на 
слꙋжби остаю (Т 1748); Симъ уготованиемъ засведетелствꙋемо Рꙋкꙋю (!) и печатомъ (С 1749). 

(2) за уста ље не из ра зе и уч ти ве фор му ла ци је: того ради (С 1711; Ф 1748); 
дасѣ подат сиеписмо (С 1726); позаради некоѥго вашего члѡвека (Б1728а); Писма Сего указтель 
(В 1735, по че так пи сма); же лимъ ва ми ле по здра вле (К 1725); да пре ће есамъ ва ми 
пи салъ (К 1725); Како Приходи Кнами (Б 1728б); преднами (Б 1728б); Емꙋже (С 1732); 
Азъ долꙋ имѣновати (С 1732); код мне бꙋдꙋђи првомь сꙋседꙋ (С 1732); смилꙋите се нами 
(Т 1748); сие писмо да вручит се (Т 1748); Ему же бꙋдет ω семъ ведети (С 1749).

(3) за те мат ске це ли не ко је се од но се на пред став ни ке нај ви шег со ци-
јал ног ста ле жа: власьтию. светълаго. цесара (П 1730); пресвѣтлаго царскаго сꙋда (С 1732); 
титꙋлатаго гдства вашего (по че так, В 1735); даемь Сїю Атестацїю Егω почтеннородїю Гднꙋ 
Лазарꙋ донинꙋ (Ф 1748); узесмо црковни новаца ѿ Епітропа црковни, то ест гсдр ов Савве 
Кертича и Нестора Моношанина Еднꙋ Стотинꙋ форинтов (С 1749); 

(4) за ре ли ги о зну те ма ти ку: ако би б ъ далъ (К 1725).
(5) за изо ло ва не лек сич ке или гра ма тич ке на но се: не знам ели ва ми пи смо 

до шло доркъ (К 1725); Еднꙋ Стотинꙋ форинтов (С 1749). 
У три пи сма са ме шо ви тим је зич ком сли ком (С 1732; Ф 1748; С 1749) 

реч је о сла ве но срп ском је зи ку бу ду ћи да се у њи ма уо ча ва ве ће при су ство 
и срп ског и ру ско сло вен ског је зи ка. Ова ква си ту а ци ја од го ва ра ре зул та ти ма 
ра ни јих ис тра жи ва ња (в. БЈЕ ЛА КО ВИЋ 2018а; 2018б; 2019а, 2019б; 2019в; 2019г).

Ко нач но, у жан ров ском сми слу, струк ту ра ана ли зи ра них до ку ме на та 
од го ва ра но ви јем (за пад но е вроп ском) обра сцу по слов но прав не ко ре спон-
ден ци је, што сва ка ко ука зу је на то да је по че так XVI II ве ка вре ме ка да услед 
ин тен зив них кон та ка та са но вим ци ви ли за ци о ним те ко ви нама би ва усва јан 
не са мо низ но вих жан ро ва не го и но ва струк ту ра по сто је ћих, што би на ред-
на ис тра жи ва ња, ре а ли зо ва на на ис црп ни јем кор пу су, тек тре ба ло да по твр де.8
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STRUC TU RA MORFOLOGICĂ A DO CU MEN TE LOR CHI RI LI CE  
DE LA AR HI VE LE NAŢIO NA LE DIN SZE GED (1711–1750)

Isi do ra G. Bje la ko vić

Re zu mat

Luc ra rea analizează ca rac te ri sti ci le mor fo lo gi ce ale lim bii uti li za te în do cu men te le 
chi ri li ce ce sunt păstrate la Ar hi ve le Naţio na le din Sze ged (Magyar Nem ze ti Levéltár 
Csongrád Megyei Levéltára, Sze ged), pro ve nind din pe ri o a da 1711–1750. Este vor ba de 
un fond de ma nu scri se cu ca rac ter le gal din Sze ged, Ka nji ža, Su bo ti ca, Sen ta, Kar lov ci, 
Pécsvárad, Va ra din, Bel gra de, Arad, Sen to maš, Fe u dvar, Mol, Ti mişoa ra. Cercetările se 
realizează prin apli ca rea me to dei chestionării, cu sco pul determinării struc tu rii mor fo-
lo gi ce a tex te lor ana li za te şi a identificării lim bii ace sto ra. Pe ne tra rea ca rac te ri sti ci lor 
fo no lo gi ce ale sla vo nei bi se ri ceşti  de re dacţie  rusă a fost observată începând cu de ce niul 
al pa tru lea al se co lu lui al XVI II-lea .

THE MORP HO LO GI CAL STRUC TU RE OF THE CYRIL LIC DO CU MENTS  
FROM THE NA TI O NAL AR CHI VE IN SZE GED (1711−1750) 

Isi do ra G. Bje la ko vić

Sum mary

The pa per analyzes the morp ho lo gi cal struc tu re in the lan gu a ge of the Cyril lic do-
cu ments pre ser ved at the Na ti o nal Ar chi ve in Sze ged (Magyar Nem ze ti Levéltár Csongrád 
Megyei Levéltára, Sze ged) da ting back to the first half of 18th cen tury (1711–1750). It 
con cerns han dwrit ten le gal do cu ments from Sze ged, Ka nji ža, Su bo ti ca, Sen ta, Kar lov ci, 
Pécsvárad, Va ra din, Bel gra de, Arad, Sen to maš, Fe u dvar, Mol, Ti mişoa ra. The re se arch 
is be ing car ried out in or der to no ti ce the ti me of pe ne tra tion of Rus sian Church Sla vo nic 
pho no lo gi cal cha rac te ri stics in them, in di ca ting that the se be gin from the fo urth de ca de 
of 18th cen tury.



П Р И Л О З И  И  Г Р А Ђ А
UDC 929.512TEKELIJA(498 Arad)

Б о  ж и  д а р  П а  н и ћ

ПРИ ЛОГ РО ДО СЛО ВУ ПЛЕ МИЋ КЕ  
ПО РО ДИ ЦЕ ТЕ КЕ ЛИ ЈА

СА ЖЕ ТАК: Овај рад пред ста вља по ку шај да се, на осно ву по да та ка из ма-
тич них књи га Пе тро па влов ске и Све то јо ван ске цр кве по хра ње них у арад ским 
ар хи ви ма до пу не са зна ња о жи во ту и основ ним би о граф ским по да ци ма чла но ва 
арад ске пле мић ке по ро ди це Те ке ли ја. У струч ној ли те ра ту ри је при хва ће но да је 
Алој зи ја Ал ка Те ке ли ја уда та Пут ник нај мла ђе од тро је од ра сле де це Јо ва на Те-
ке ли је и Мар те ро ђе не Не на до вић. У ства ри, Ал ка је би ла мно го ста ри ја од сво је 
бра ће. До пу ње ни су и би о граф ски по да ци дру гих чла но ва по ро ди це. Две од ра сле 
жен ске осо бе, о ко ји ма се ра ни је ни је зна ло, упот пу њу ју ро до слов Те ке ли ја. При-
ло же не су фо то ко пи је из вор них до ку ме на та, ко је, до дат но, пру жа ју увид у је зик, 
пи смо (гра фи ју) и, уоп ште, у на чин во ђе ња ма тич них књи га у арад ским пра во слав-
ним цр ква ма то ком дру ге по ло ви не XVI II и по чет ком XIX ве ка. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Те ке ли је, Арад, ар хи ви, ма тич не књи ге, Пе тро па влов ска 
и Све то јо ван ска цр ква.

Сре ди ном XVI II ве ка По мо риш је по ста је по при ште зна чај них исто риј-
ских до га ђа ња. При ве де но је кра ју раз во ја че ње По мо ри шке вој не гра ни це. 
Kрећу се о бе Ср ба гра ни ча ра из По мо риш ја у Ру си ју и на но ву Ба нат ску 
вој ну гра ни цу. Од број ног му шког по том ства обр шта ра Јо ва на По по ви ћа 
Те ке ли је, ро до на чел ни ка по ро ди це, остао је у Ара ду ње гов нај ста ри ји унук 
Јо ван, да са по ро ди цом про ду жи ло зу Те ке ли ја у гра ду на Мо ри шу. Јо ва но ва 
бра ћа или ни су има ла по том ство, или су се од се ли ла из Ара да: Ди ми три је се 
за мо на шио, Пе тар се од се лио у Ру си ју и са со бом од вео ма ло лет ног бра та 
Ла за ра, Па вле је умро око 1748. го ди не, не оста вив ши по том ство. Јо ва нов брат 
од стри ца Кон стан тин умро је млад. Ње гов ма ло лет ни син Јо ван се по сле 
оче ве смр ти, са мај ком, та ко ђе, од се лио у Ру си ју.1

*

1 Алек сан дар Фо ри шко вић, Те ке ли је. Вој нич ко плем ство XVI II ве ка, Но ви Сад, 1985, 268–269, 
278, 286, 306, 348.
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Јо ван Те ке ли ја и Мар та ро ђе на Не на до вић

Јо ван Те ке ли ја, син ка пе та на По мо ри шке ми ли ци је Ран ка и Ал ке, кће ри 
обер ка пе та на По ду нав ске ми ли ци је Мој си ја Ра шко ви ћа, ро ђен је у Ара ду 
1713. го ди не. Као и ве ћи на му шких чла но ва по ро ди це опре де лио се за вој-
нич ки по зив.2 Уче ство вао је у Ау стро-тур ском ра ту 1737–1739. и у Ра ту за 
ау стриј ско на сле ђе 1740–1748. По сле раз во ја че ња По мо ри шке кра ји не на пу-
стио је вој нич ку слу жбу и по све тио се во ђе њу еко но ми је на по ро дич ном 
има њу. Во дио је ви ше го ди шњу пар ни цу око на след ства, што је, бе ле жи Са ва, 
„у та кву ну жду и оча ја ни је до ве ло ро ди те ље мо је, да ни су има ли за што све-
ћу ку пи ти, но жи жак го ри ли. Два де сет шест го ди на се мо рао те ра ти про цес, 
док је отац от де во ја ка мо гао по вра ти ти пу ста ре”.3 Јо ван Те ке ли ја умро је у 
Ара ду 6. фе бру а ра 1791. го ди не. По гре бен је у на о су Пе тро па влов ске (Те ке-
ли ји не) цр кве, где по чи ва ју и дру ги му шки чла но ви по ро ди це.4

Мар та, су пру га Јо ва но ва, ро ђе на је и од ра сла у Бу ди му, у гра ђан ској 
по ро ди ци Не на до вић. Би ла је си но ви ца ми тро по ли та кар ло вач ког Па вла 
(Не на до ви ћа).5 Ни је по зна то ка да се уда јом из сло бод ног кра љев ског гра да 
Бу ди ма до се ли ла у про вин циј ски Арад. Њен жи вот у Ара ду ни је био ла го дан. 
По ро ди ца је ду го жи ве ла у оску ди ци. Мар та је по ред бри ге о де ци, о њи хо-
вом од ра ста њу, вас пи та њу, шко ло ва њу, по ма га ла му жу у во ђе њу еко но ми је 
и у дру гим по сло ви ма. О сво јој мај ци Са ва ка же: „она вред на же на ко ја нас 
је с те шком му ком отра ни ла и удр жа ла нам пу ста ре”. По сле му же вље ве 
смр ти Мар та је, по свој при ли ци, уз по моћ кће ри Алој зи је Ал ке во ди ла бри-
гу о по ро дич ном има њу све до Са ви ног по врат ка са слу жбо ва ња у Бе чу 1798. 
го ди не.6 Умр ла је у Ара ду 16. ја ну а ра 1800. го ди не. Са хра ње на је у при пра ти 
Пе тро па влов ске цр кве.7 

Де ца ро ђе на у бра ку Јо ва на и Мар те

У ли те ра ту ри се на во ди да је „Мар та у бра ку са Јо ва ном ро ди ла ше сто ро 
де це. Нај ста ри ји је био син Пе тар, за тим тро је де це (две ћер ке и син) ко ја су 
ра но по мр ла, па син Са ва и кћи Алој зи ја”.8 С об зи ром на то да се ова тврд ња 
ни чим не пот кре пљу је, на ме сту је по сум ња ти у ње ну ве ро до стој ност, по-

2 Са ва Те ке ли ја, Опи сни је жи во та, Бе о град, 1966, стр 42: „Јо ан, отец Са ви, мла дих сво јих 
лет ме жду серб ским вој ни че ством бе хад нађ или ти по руч ник”. 

3 С. Те ке ли ја, Нав. де ло, 285. „Де вој ке” су Са ра и Рок са, ћер ке ка пе та на Ми хај ла Ми шка, 
Са ви ног оца и се стре од стри ца. О ма ра тонској пар ни ци око на сле ђа вид.: А. Фо ри шко вић, Нав. 
де ло, 272–274. 

4 Ар хив Пе тро па влов ске цр кве у Ара ду, Про то кол уми ра ју шчих Цер кве хра ма С. С. А. А. 
Пе тра и Па вла в Ара дје су шчи ја, от ље та 1779–1801. ин вен тар ски бр. 4.

5 С. Те ке ли ја, Нав. де ло, 42: „Ту, у су сед ном гра ду Ара ду, се дам на е стог ав гу ста де вето га 
ча са но ћи 1761. ро дих се Са ва, син Јо а на Те ке ли или Тју ку ли, а од ма те ре Мар те от Не на до вич, 
си но ви це слав но го иног да ми тро по ли та Па вла Не на до ви ча. Бла го род ни ро ди те љи! – иа ко та да 
из раз ли чи тих узро ка у оску ди ци бив ши.”

6 С. Те ке ли ја, Нав. де ло, 165: „ и та ко 1798. до ђем до ма на уте ху мај ке сво је.”
7 Ар хив Пе тро па влов ске цр кве у Ара ду, Про то кол умр лих, ин вен тар ски бр. 4.
8 А. Фо ри шко вић, Нав. де ло, 277, 348. 
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го то во кад за то по сто ји ва љан раз лог. Опи су ју ћи су срет 1770. го ди не са ца рем 
Јо си фом Дру гим при ли ком цар ске по се те Ара ду, Са ва Те ке ли ја на во ди чла-
но ве по ро ди це овим ре дом: „И ми, тј. отац, ма ти, се стра, брат и ја [истакао 
Б. П.] до ве де ни би ли пред ње га”.9 Из овог Са ви ног ка зи ва ња, ко је је про шло 
не за па же но, сле ди да је Алој зи ја би ла ста ри ја од сво је бра ће. 

О де ци ро ђе ној у бра ку Јо ва на и Мар те ве ро до стој ни по да ци на ла зе се 
у ма тич ној књи зи Пе тро па влов ске/Те ке ли ји не цр кве за раз до бље 1727–1774. 
го ди на.10 Реч је о нај ста ри јој ма тич ној књи зи арад ске цр кве, пр вој от ка ко је 
за ве де на прак са во ђе ња ма тич них књи га у Арад ској епар хи ји у са ста ву Кар-
ло вач ке ми тро по ли је.11 При то ме, тре ба има ти у ви ду да у об но вље ној ма тич-
ној књи зи не до ста ју упи си кр ште них и умр лих од но вем бра 1734. до ја ну а ра 
1754. го ди не. Упи си вен ча них на кра ју ма тич не књи ге су, та ко ђе, са ду жим 
вре мен ским пре ки ди ма.

Од 1754. до 1764. го ди не, у са чу ва ном де лу ма тич не књи ге уве де на су 
Јо ва но ва и Мар ти на де ца овим ре дом:

• Пе тар, кр штен 2. мар та 1755. (лист 19);
• Је ли са ве та, без упи са кр ште ња, да тум смр ти: 3. сеп тем бар 1756. (лист 22);
• Па вел, кр штен 3. сеп тем бра 1758. (лист 26 по ле ђи на), умро 5. ок то бра 

1758. (лист 26);
• Ека те ри на, кр ште на 28. ма ја 1760. (лист 32), умр ла 1. ју на 1760. (лист 31 

по ле ђи на);
• Са ва, кр штен 23. ав гу ста 1761. (лист 35);
• Бран ко, кр штен 28. мар та 1764. (лист 49 по ле ђи на), умро 2. апри ла 1764. 

(лист 48 по ле ђи на).12

Ва ља обра ти ти па жњу на де таљ, ва жан у да љим раз ма тра њи ма, да је 
Јо ва но вој и Мар ти ној де ци кум на кр ште њу био Пе тар Ва сић. 

По сле Бран ка, у ма тич ној књи зи не ма упи са кр ште ња дру ге Јо ва но ве 
и Мар ти не де це, па ни кр ште ња Алој зи је Ал ке, што на во ди на за кљу чак да је 
она ро ђе на пре 1754. го ди не. То по твр ђу је по да так по ко ме је на не ком кр ште-
њу 1763. го ди не Ал ка би ла „вос при јем ни ца” – кр ште на ку ма: 

9 С. Те ке ли ја, Нав. де ло, 57.
10 Ser vi ciul Ju deţea n al Ar hi ve lor Naţio na le – Arad, Fond – Co lecţia  Re gi stre de Sta re Civilă, 

Ofi ciul Pa ro hial Or to dox Sârb – Arad, Re gi strul nr. 85, bo te zaţi, de ce daţi, căsătoriţi 1727–1774. (Арад-
ска жу па ниј ска слу жба др жав них ар хи ва, фонд Ко лек ци ја ма тич них књи га, Срп ско пра во слав но 
па ро хиј ско зва ње у Ара ду, про то кол бр. 85, кр ште ни, умр ли, вен ча ни, 1727–1774). Да ље у тек сту: 
SJA NA – FCRSC – OPO SA.

11 Пе де се тих го ди на XX ве ка, део ма тич них књи га Те ке ли ји не цр кве пре дат је Арад ској 
фи ли ја ли др жав них ар хи ва, укљу чу ју ћи и нај ста ри ју, знат но оште ће ну. За у зи ма њем арад ског 
ар хи ва из вр ше не су ре ста у ра ци ја и кон зер ва ци ја. Очу ва ни ли сто ви и они де ли мич но оште ће ни 
пре сву че ни су тан ком, про зир ном пла стич ном фо ли јом. Та ко об но вље на ма тич на књи га са др жи 
134 ли ста (ну ме ри са на олов ком у гор њем де сном углу), са упи си ма: кр ште ња, по гре бе ња и де-
ли мич но вен ча ња па ро хи ја на Те ке ли ји не цр кве. Књи га је уко ри че на но вим, твр дим ко ри ца ма. 
Прак су во ђе ња ма тич них књи га у две ма арад ским пра во слав ним цр ква ма увео је вла ди ка Ви кен-
ти је (Јо ва но вић), епи скоп арад ски (1726–1731: у Пе тро па влов ској цр кви 1727, а у Све то јо ван ској 
са бор ној цр кви 1730. го ди не.

12 Од 1754. го ди не, ма тич на књи га је во ђе на та ко што су на ис тој стра ни упи си ва на у јед ној 
ко ло ни кр ште ња, а у дру гој са хра не. По што су та да кр ште ња (ра ђа ња) би ла број ни ја од по гре бе ња, 
ко ло на кр ште них се бр же по пу ња ва ла, па је, код ра но умр ле де це, на јед ном ли сту упис по гре бе ња, 
а на не ком од сле де ћих – упис кр ште ња, као у на ве де ним слу ча је ви ма (Па вел, Ека те ри на, Бран ко). 
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1763, ок том ври ја 19. кре сти сја и ми ром по ма за сја младенeц Ека те ри на. 
Ро ди те ли је ја Ђу ка Не дељ ков, ма те ри [име] Ана, вос при јем ни ца Ал ка 
го[сподара] Јо а на Те ке ли ча [истакао Б. П.].13 

Та да је Пе тар имао осам го ди на, а Са ва две го ди не. Ал ка је, очи глед но, 
би ла ста ри ја од сво је бра ће. 

На осно ву на ве де ног, из у зи ма ју ћи из гу бље не по дат ке од пре 1754. годи-
не, Мар та је у бра ку са Јо ва ном ро ди ла сед мо ро де це, од ко јих је у жи во ту 
оста ло тро је, по го ди на ма ста ро сти: Ал ка, Пе тар и Са ва. Оста ла де ца су по-
мр ла ра но по ро ђе њу.

Алој зи ја Ал ка Пут ник ро ђе на Те ке ли ја

Ма ло је са зна ња о жи во ту Ал ке Те ке ли је. Сти че се ути сак да су ро ди-
те љи по кла ња ли ви ше па жње си но ви ма Пе тру и Са ви, по себ но њи хо вом 
шко ло ва њу, јер је, по сле раз во ја че ња По мо ри шке кра ји не, вој нич ка ка ри је ра 
по ста ла ма ње при влач на. На ро чи то је на шко ло ва ње си но ва на сто ја ва ла 
ма ти Мар та. 

Оста ло је не по зна то ка кво је обра зо ва ње сте кла Ал ка, да ли је по ха ђа ла 
шко лу, с об зи ром на то да је шко ло ва ње жен ске де це у XVI II ве ку, не са мо 
код Ср ба не го и код дру гих на ро да, би ло рет кост. У де тињ ству Ал ка је по-
вре ме но пу то ва ла са мај ком у Бу дим, у по се ту род би ни са мај чи не стра не.14 

Сле де ћи упис у ма тич ној књи зи отва ра мно ге не до у ми це: 
1764, фер[вара] 17го, пре ста ви се мла де нец име нем Хри сто фор, отрок 

г[оспо]д[а]ра Ива на и го спо же Ал ке Те ке лич [истакао Б. П.], и по гре бен бист у 
пор ти при хра мје С[вја]тих Ап[осто]л Пе тра и Па вла, с се вер ни ја стра не, при 
ал тар је.15 

Ал ка Те ке ли ја је ма ти умр лог де те та. Ни је по зна то ко је „го спо дар Иван”, 
отац де те тов. По свој при ли ци, био је тр го вац или за на тли ја из имућ не гра-
ђан ске по ро ди це. У де ли мич но очу ва ној ма тич ној књи зи не ма упи са де те-
то вог кр ште ња, ни ти вен ча ња ње го вих ро ди те ља. Из на ве де ног упи са би се, 
бар при бли жно, мо гло про це ни ти ка да је Ал ка ро ђе на. Ако та да, 1764, ни је 
би ла мла ђа од 18 го ди на, он да је ро ђе на 1746, или не ку го ди ну ра ни је. Пре ма 
то ме, Ал ка је од бра та Пе тра би ла ста ри ја де се так, а од Са ве чак пет на е стак 
го ди на. 

Из сле де ћег упи са две го ди не ка сни је: 
То го, 10го [маја] 1766, кре сти сја и ми ром по ма за сја млад[е]н[е]ц му же ска 

по ла на имја је му Ва си лиј. Ро ди те љи је је го Ива и Ал ка. Вос при јем ник је му бист 
Ва си ли је, син Пе тра Ва си ћа. Крест[ивиј] је го аз је реј Мих[ајло] Јоан[ович].16 

13 SJA NA – FCRSC – OPO SA, про то кол бр. 85/1727–1774, Лист 47.
14 А. Фо ри шко вић, Нав. де ло, 277.
15 SJA NA – FCRSC – OPO SA, про то кол бр. 85/1727 – 1774, Лист 49. 
16 SJA NA – FCRSC – OPO SA, про то кол бр. 85/1727 – 1774, Лист 62. 
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сле ди да су Иван и Ал ка до би ли и дру гог си на. Да је Ал ка Те ке ли ја ма ти де-
те то ва по твр ђу је по да так о на след ном кум ству. Пе тар Ва сић био је кр ште ни 
кум Јо ва но ве и Мар ти не де це, а ње го ви си но ви Ва си ли је и Јо ван би ли су ку-
мо ви Ал ки не де це и де це ње ног бра та Пе тра и Ка та ри не ро ђе не Са плон цаи. 

Не зна се ка ко је да ље те као Ал кин жи вот. Три де се так го ди на ка сни је 
жи ве ла је у ро ди тељ ском до му за јед но са оцем и мај ком. У ме мо а ри ма Са ва 
бе ле жи да ни је за те као код ку ће ро ди те ље и се стру у је сен 1788, ка да се са 
пр вог пу то ва ња по Ру си ји вра тио у Арад: „Ту не за ста' ни оца, ни ма тер, ни 
се стру, сви би ли по бе гли од Ту ра ка упла ше ни, ко ји су пре шли би ли Ду нав, 
пре ко Ме ха ди је до шли до Лу го ша, гди је би ла та ко вој ска на ша упла ше на, 
да но ћом и сам [цар] Јо сиф ни је знао ку да [да] бе жи... У Ара ду да кле на ђо' 
бра та [са] сво јим се меј ством, гди се от мо ри' ме сец да на, и та ко по сле одо' у 
Бу дим ро ди те љи ма мо јим... У про ле ће вра тим се с ро ди те љи' мо ји' у Арад.”17 

Де ве де се тих го ди на XVI II ве ка, Пе тар и Са ва би ли су др жав ни слу жбе-
ни ци: Пе тар – ви це сол га би ров (за ме ник на чел ни ка) Ча над ске вар ме ђе са 
сре ди штем у гра ду Ма ко,18 а Са ва, сту пив ши 1790. у др жав ну слу жбу, био 
је ви це и шпан (под бе ле жник) Ча над ске вар ме ђе, а од 1792. до 1798. се кре тар 
Угар ске двор ске кан це ла ри је у Бе чу. Док су бра ћа слу жбо ва ла да ле ко од 
Ара да, Ал ка је жи ве ла у род ној ку ћи за јед но са оста ре лим ро ди те љи ма. 

По сле оче ве смр ти 1791, Ал ка се уда је за Авра ма Пут ни ка, та да „обр ште-
ра” (пу ков ни ка) Пан че вач ке пе ша диј ске гра ни чар ске ре ге мен те.19 Вен ча ње је 
оба вље но у Пе тро па влов ској цр кви у Ара ду. Об ред вен ча ња оба вио је про-
то је реј Пе тар Гр чић, па рох Све то јо ван ске, са бор не цр кве Арад ске епар хи је, 
а ку мо ва ла је „го спо ђа Са ра”, ма ти арад ског епи ско па Па вла (Ава ку мо ви ћа).20 

Па да у очи да је вен ча ње усле ди ло са мо де се так да на по сле смр ти Ал ки-
ног оца, што је са мо по се би нео бич но. Тре ба има ти на уму да је био у то ку 
рат, у ко јем је пу ков ник Аврам Пут ник ко ман до вао зна чај ном вој ном је ди ни-
цом. Рат не опе ра ци је за вр ше не су кра јем 1790. го ди не, али је мир за кљу чен 
знат но ка сни је (у Сви што ву, 4. ав гу ста 1791). По сле вен ча ња, због вој них оба-
ве за Аврам Пут ник се ни је мо гао ду же за др жа ти у Ара ду. Уче ство вао је у 
ор га ни зо ва њу и ука зи ва њу по мо ћи у ра ту стра да лом ста нов ни штву Ба нат ске 
вој не гра ни це. 

Ше зде се тјед но го ди шњи Аврам Пут ник окон чао је вој ну ка ри је ру 1793. 
го ди не. На ру ше ног здра вља (у ра ту је ви ше пу та ра ња ван) уна пре ђен је у 
чин ге не рал-ма јо ра и пен зи о ни сан. Про жи вео је још око две го ди не. Умро 

17 С. Те ке ли ја, Нав. де ло, 138–141. До га ђај је из вре ме на Ау стриј ско-тур ског ра та 1787–1791. 
го ди не. Ро ди те љи и се стра скло ни ли су се код род би не у Бу ди му.

18 Био је вла сник зна чај них зе мљи шних по се да у Та ми шкој вар ме ђи: Блу мен тал (да на шњи 
Ма шлок), Бу зад, Бен чек, Фи биш и Шар ло тен бург. Вид.: Ду шан Ј. По по вић, Ср би у Вој во ди ни, 
књи га тре ћа, Но ви Сад, 1990, 22, 77. На ве де на на се ља по сто је и да нас у Ти ми шкој жу па ни ји.

19 Аврам Пут ник, ро ђен 1732. го ди не у Но вом Са ду, брат кар ло вач ког ми тро по ли та Мој си ја 
(Пут ни ка), оства рио је успе шну вој нич ку ка ри је ру у ау стриј ској вој сци. На пре до вао је до чи на 
пу ков ни ка 1788, ка да му је по ве ре на ко ман да над Пан че вач ком гра ни чар ском пе ша диј ском ре-
ге мен том, и ту ду жност је оба вљао све до 1793. го ди не. Уче ство вао је у Ау стриј ско-тур ском 
ра ту 1787–1791. Оп шир ни је код: Ђор ђе Рај ко вић, „Ге не рал Пут ник и ње го во вре ме”, Ле то пис 
Ма ти це срп ске, књи га 130, све ска дру га, Но ви Сад, 1882, стр 1–11.

20 SJA NA – FCRSC – OPO SA, Re gi strul 95/1779–1805. Про то кол вјен ча је мих от ље та 1779го 
до 1805го Цер кве Хра ма С.С. А. А. Пе тра и Па вла.
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је у Ара ду 22. фе бру а ра 1795. Са хра њен је у на о су Пе тро па влов ске цр кве, 
по ред гроб ног ме ста му шких чла но ва по ро ди це Те ке ли ја.21 Очи глед но да је 
Ал ка од лу чи ла о ме сту по гре бе ња свог су пру га. 

Го ди не 1798, Са ва Те ке ли ја под но си остав ку на ду жност се кре та ра Угар-
ске двор ске кан це ла ри је и вра ћа се у Арад. Исте го ди не об ја вљу је свој ве-
ли ки про је кат о осни ва њу у Ара ду пр ве у Угар ској фун да ци је за шко ло ва ње 
срп ске де це.22 Ме ђу пр ви ма спрем ним да по др же Са вин про је кат је ње го ва 
се стра Ал ка, иа ко је та да, због „ло ше сре ће ње не”, жи ве ла у оску ди ци.23 
Сти че се ути сак да Са ви не ре чи „ло ша сре ћа ње на”, из ре че не у дру гом кон-
тек сту, нај са же ти је од сли ка ва ју цео Ал кин жи вот. Од ра не мла до сти до 
по зних го ди на, па ни та да, сре ћа јој ни је би ла на кло ње на. 

Још по не где, у ра зним спи си ма и ар хив ским до ку мен ти ма, сре ће мо ње но 
име. Из Ру си је, ге не рал Пе тар Те ке ли ја од ре ђу је бра та ни цу Ал ку да над гле-
да ис пу ње ње ње го вих за ве шта ња цр ква ма и ма на сти ри ма род ног кра ја. Ја вља 
јој се из Ру си је и стриц Ла зар. Њој и бра ћи ње ној на ме њу је свој део при хо да 
са пу ста ра у Ви зе шу и Ке вер ме шу.24 Про та Ма те ја Не на до вић по ми ње је у 
сво јим ме мо а ри ма.25 У Бу ди му је 1814. го ди не штам пан пре вод ро ма на Фран-
соа Фе не ло на При кљу че ни ја Те ле ма ка си на Ули се ва. Ме ђу два де сет пет пре-
ну ме ра на та из Ара да: све ште них ли ца, про фе со ра Пре па ран ди је арад ске, 
учи те ља, град ских се на то ра, чла но ва ко му ни те та и дру гих зна ме ни тих лич-
но сти (бур гер мај стер Са ва Ар сић, спи са те љи ца Еу ста хи ја Ар сић, „је го ви со-
ко ро ди је го спо дин Са ва Тју ке ли”), на ла зи се и „Го спо жа Ге не ра ли ца Ал ка 
Пут ник, ро жде на от Тју ке ли”. Не ко ли ко упи са кр ште ња у ма тич ним књи-
га ма бе ле жи да је Ал ка би ла „вос при јем ни ца” – кр ште на ку ма.

Ал ка је умр ла 3. ав гу ста 1816. го ди не. Као и дру ге же не из по ро ди це 
Те ке ли ја, по гре бе на је у при пра ти Пе тро па влов ске цр кве.26 Са ва се та да на-
ла зио на свом тре ћем пу то ва њу у Ру си ји: „Кад сам до шао до ма, се стра мо ја 
Ге не ра ли ца Пут ник, би ла умр ла. 1. ав гу ста 1816. оста ви ла те ста мен ту и бра та 
мо га за ту то ра”. По ред де та ља шта је ко од род би не до био од Ал ки не за о став-
шти не, Са ва на во ди: „про чем, [Алка] мно ге фун да ци је учи ни”.27 Мо жда би 
се у до са да не ис тра же ним ар хив ским фон до ви ма мо гло про на ћи ко је су то 
фун да ци је. 

21 Ар хив Пе тро па влов ске цр кве у Ара ду, Про то кол умр лих (1779–1801), инв. бр. 4.
22 „Не ка Ара ђа ни, хо тја и нај крај ни у Серб ском на ро ду, пр ви бу ду ко ји су се на овај на чин 

по че ли за об ште до бро ста ра ти, ко ји су пр ви ка мен сте не не ру ши ме ме ту ли, от ког ће се зра ци 
на цео на род по вра ћа ти”. Са ва Те ке ли ја, Јед но га Ара ђа ни на на чер та ни је осно ва ни ја за об у че није 
серб ске де це, Бу дим, 1798, 38.

23 „Ви дјев ши Ге не ра ли ца, љу бе зњеј ша се стра мо ја, усердство ва ње и охо ту мо ју срб ском 
ро ду по мо ћи, не мо гла ни она уту ши ти здав на чувствју шчу у серд цу сво ме рев ност, и она жа жди 
сво ме ро ду услу жи ти и на по моћ би ти, но ло ша сре ћа ње на, ко јој та ко ма ћиј ски (ма ће хин ски) до-
хо де пре ме ри ла, да за жи во та ни нај ма њу част отлу чи ти не мо же, при ну жда ва је с ве ли ком печа-
лос ћом ње ном, сву по моћ ко ју да ти же ли (2000 фо рин ти) до смр ти сво је отло жи ти и по жи во ту 
сво ме ро ду пре да ти”. С. Те ке ли ја, исто, 38–39.

24 А. Фо ри шко вић, Нав. де ло, 303, 314, 329. 
25 О Бо го ја вље њу 1805. го ди не, на про пу то ва њу кроз Арад при по врат ку из Ру си је, Про та 

је по се тио Са ву Те ке ли ју. Су срет је био кра так. „Ње го ва се стра до шла и мно го го сти ју има, одем 
ско ро”. Про та Ма те ја Не на до вић, Ме мо а ри, Бе о град, 1963, 117. 

26 SJA NA – FCRSC – OPO SA, Re gi strul 98/1801–1820. 
27 С. Те ке ли ја, Нав. де ло, 226. 
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Кон стан тин Те ке ли ја

О жи во ту Кон стан ти на, си на обер ка пе та на Јан ка Те ке ли је, ма ло је по-
зна то. Прет по ста вља се да је ро ђен „не где по сле 1725. го ди не” и да је „пр ви 
му шка рац из по ро ди це Те ке ли ја ко ји ка ри је ру ни је за по чео као гра ни чар ски 
офи цир”.28 Био је оже њен Аном Илић, и са њом је имао си на Јо ва на. Ана 
Илић би ла је из углед не обер ка пе тан ске ку ће Ву ли на Или ћа, за по вед ни ка 
По ти ске ми ли ци је. Кон стан тин је умро 1755. го ди не. Ње го ва удо ви ца Ана 
се пре у да ла за ру ског офи ци ра Се ре зли ју и за јед но са си ном Јо ва ном од се-
ли ла се у Ру си ју.

На осно ву за пи са из ма тич не књи ге Пе тро па влов ске цр кве, овим оскуд-
ним по да ци ма мо же се до да ти тач но да ти ра ње смр ти и ме сто по гре бе ња 
Кон стан ти на Те ке ли је. Умро је 23. ју ла 1755. го ди не и по гре бен је дан ка сни је, 
у пор ти Хра ма Све те Тро ји це у Бу ди му.29 Ни су по зна ти раз ло зи ње го вог бо-
рав ка у Бу ди му, ни ти окол но сти и узро ци смр ти. Био је млад чо век, имао је 
око три де сет го ди на. Вест о ње го вој смр ти да ле ко од Ара да за бе ле же на је у 
ма тич ној књи зи Пе тро па влов ске цр кве као ва жан до га ђај у кти тор ској по-
ро ди ци Те ке ли ја.

Го ди ну да на ра ни је, 7. ма ја 1754. го ди не, за ве де но је кр ште ње Кон станти-
но вог и Ани ног си на Јо ва на.30 Ис под упи са кр ште ња су ини ци ја ли П. П. К. 
све ште ни ка ко ји је оба вио кр ште ње. По свој при ли ци, био је то пре зви тер 
Пе тар Кр стич.

Ма ри ја Те ке ли ја, ро ђе на Ми ли во је вић

Ма ри ја Те ке ли ја, ро ђе на Ми ли во је вић, би ла је су пру га ка пе та на Ми-
хај ла Ми шка Те ке ли је, ко ман дан та гра ни чар ске ком па ни је у по мо ри шком 
Сом бат хе љу (ру мун ски на зив Sâmbăteni, уда ље ном 25 км ис точ но од Ара да). 
У бра ку Ми хај ла и Ма ри је ро ђе не су две ћер ке: Са ра и Рок са. Ми шко је по-
ги нуо у Ра ту за ау стриј ско на сле ђе (1740–1748). У ма тич ној књи зи Пе тро па-
влов ске цр кве, 23. де цем бра 1767. го ди не, за ве де но је да је Ма ри ја умр ла и 
да је по гре бе на у при пра ти Пе тро па влов ске цр кве.31

Је ли са ве та Те ке ли је ва

Ше зде сет ше сто го ди шња Је ли са ве та Те ке ли је ва, ка ко је за пи са но у ма-
тич ној књи зи, умр ла је у Ара ду, 26. ју ла 1785. го ди не. Са хра ње на је у цр кве ној 
пор ти.32 У пи та њу је осо ба из по ро ди це Те ке ли ја о ко јој се ра ни је ни је зна ло. То 
си гур но ни је Је ли са ве та Ча ва, кћи Осто је и Ане ро ђе не Да ви до вић, ко ја је у 

28 А. Фо ри шко вић, Нав. де ло, 268.
29 SJA NA – FCRSC – OPO SA Re gi strul nr. 85/1727–1774, лист 19 по ле ђи на.
30 SJA NA – FCRSC – OPO SA Re gi strul nr. 85/1727–1774, лист 18.
31 SJA NA – FCRSC – OPO SA Re gi strul nr. 85/1727–1774, лист 75 по ле ђи на.
32 Ар хив Пе тро па влов ске цр кве у Ара ду, Про то кол умр лих (1779–1801), ин ве. бр. 4.
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ду бо кој ста ро сти умр ла у Бу ди му пре 1775. го ди не.33 Сем Је ли са ве те Ча ве, у 
по ро ди ци Те ке ли ја ни је по зна та дру га од ра сла жен ска осо ба истог име на. Ако 
је 1785. има ла 66 го ди на, Је ли са ве та Те ке ли је ва је ро ђе на 1719. Го ди на ро ђе ња 
и пре зи ме Те ке ли је ва упу ћу ју на за кљу чак да је она Ран ко ва кћи, или не ко га 
од ње го ве бра ће: Јан ка, Ми хај ла, или Са ве Се ба сти ја на. Јан ко је у те ста мен ту 
за на след ни ке име но вао сво ју ма ло лет ну де цу Кон стан ти на и Рок су, а Ми хај-
ло и Се ба сти јан би ли су де чач ког уз ра ста ка да је ро ђе на Је ли са ве та.34 Пре ма 
то ме, Је ли са ве та Те ке ли је ва је Ран ко ва кћи из бра ка са Ал ком Ра шко вић.

Оста је не раз ја шње но за што, за раз ли ку од дру гих же на кти тор ске по ро-
ди це, Је ли са ве та ни је по гре бе на у цр кви, не го на гро бљу у цр кве ној пор ти. 
Нео бич но је и то што је опе ло слу жио и упис у ма тич ну књи гу Пе тро па влов-
ске цр кве унео па рох цр кве та да арад ског при град ског на се ља Сент ми кле-
у ша35, иа ко је у Пе тро па влов ској цр кви слу жи ло ви ше све ште ни ка, а по 
по тре би об ре де су оба вља ли и све ште ни ци са бор не Све то јо ван ске цр кве.

Ран ко (Бран ко) Те ке ли ја

Твр ди се да ни је по зна то ка да је умро ка пе тан Ран ко Те ке ли ја. У бур ним 
исто риј ским до га ђа њи ма: раз во ја че ње По мо ри шке кра ји не и се о ба гра ни ча ра 
у Ру си ју и на дру га ста ни шта, „смрт ка пе та на Ран ка Те ке ли је ни је има ла 
не ки на ро чит од јек. Чак ни је тач но ни за бе ле же на”.36 На осно ву до ку мен та 
из 1750. го ди не ко јим Пе тар Те ке ли ја, та да ка пе тан ру ске вој ске, по тра жу је 
свој део на след ства по сле оче ве смр ти, твр ди се „да је Пе тров отац Ран ко 
умро 1750. го ди не”.37 

За и ста, у са чу ва ном де лу нај ста ри је ма тич не књи ге Пе тро па влов ске 
цр кве не ма за пи са о смр ти Ран ка Те ке ли је, што је ра зу мљи во, јер не до ста ју 
сви упи си од 1734. до 1754. го ди не. Ипак, пи са ни бе лег по сто ји. Ма да Ран ко 
ни је био па ро хи ја нин арад ске Све то јо ван ске са бор не цр кве, у ње ној ма тич ној 
књи зи за бе ле же но је да је ка пе тан Бран ко Те ке ли ја умро 6. апри ла 1749. годи-
не и да је по гре бен „на сред Цр кве свја тих вр хов них апо стол Пе тра и Па вла”.38 

У ли те ра ту ри, ско ро ис кљу чи во, нај ста ри ји син обр шта ра Јо ва на По-
по ви ћа Те ке ли је по знат је под име ном Ран ко. Пре ма на ве де ном за пи су, он је 
за Ара ђа не, ве ро ват но и за чла но ве по ро ди це, био Бран ко. 

Две кће ри Пе тра Те ке ли је и Ка та ри не ро ђе не Са плон цаи

Са ста вља чи ро до сло ва по ро ди це Те ке ли ја на во де да је Пе тар, Ал кин и 
Са вин брат, у бра ку са Ка та ри ном Са плон цаи имао два си на – Пе тра и Ге ор-

33 С. Те ке ли ја, Нав. де ло, 59–60; А. Фо ри шко вић, Нав. де ло, 179. 
34 Се ба сти јан је ро ђен по сле 1706, а Ми шко са мо ко ју го ди ну ра ни је. Вид.: А. Фо ри шко вић, 

Нав. де ло, 190–192. 
35 Sânmiclăuş – ста ри на зив за Ма ли Се ми клош – Sânicolaul Mic, да нас арад ски кварт.
36 А. Фо ри шко вић, Нав. де ло, 188.
37 Исто, 287.
38 SJA NA – FCRSC – Ofi ciul Pa ro hial Or to dox Român Arad, Re gi strul 25/1730–1764, лист 59.
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ги ја, и кћер Јо зе фи ну, уда ту за Те о до ра Стра ти ми ро ви ћа.39 Ме ђу тим, опи су-
ју ћи шта је ко по сле Ал ки не смр ти на сле дио од ње не за о став шти не, Са ва 
Те ке ли ја до слов но ка же: „Се стра жен ске ства ри све оста ви ла си но ви ца ма 
[истакао Б. П.]... та ко и бе ље оста ви ла си но ви ца ма [истакао Б. П.]”.40 Ја сно је 
да Пе тар ни је имао са мо јед ну кћер. Дру га, по име ну Ал ка (као тет ка и пра-
ба ка), би ла је уда та за пле ми ћа Јо ва на Ни ко ли ћа од Руд не. Вен ча ње Пе тро ве 
кће ри Ал ке и Јо ва на Ни ко ли ћа оба вље но је 15. ја ну а ра 1817. го ди не у Те ке-
ли ји ној цр кви и за ве де но у ма тич ну књи гу вен ча них.41

За бе ле же но је да је вен ча њу при су ство вао Сте фан (Стра ти ми ро вић), 
ми тро по лит кар ло вач ки, што је као до га ђај, сам по се би, вре дан па жње. Била 
је то при ли ка да се у Ара ду срет ну дво ји ца та да нај по зна ти јих Ср ба – ми тро-
по лит Сте фан (Стра ти ми ро вић) и Са ва Те ке ли ја. Ако је Са ва при су ство вао 
вен ча њу сво је бра та ни це, он да су у цр кви се де ли на по ре до – ми тро по лит 
Сте фан на вла ди чан ском пре сто лу и Са ва у свом сто лу до вла ди чан ског 
пре сто ла. У ме мо а ри ма Са ва не по ми ње ми тро по ли то во при су ство у Ара ду. 
Дво ји ца ве ли ка на, ста ри знан ци са шко ло ва ња у Бу ди му и Бе чу, ни су би ли 
у до брим од но си ма.

Пе тро ва по се та Ру си ји

Из ма тич не књи ге Пе тро па влов ске цр кве на во ди мо по да так о по се ти 
Ру си ји два де сет че тво ро го ди шњег Пе тра, ста ри јег си на Јо ва на Те ке ли је:

1779 го[љета] по хо ди с Бож јеј по мо шчи Москвје пле ме ни то род ног го спо-
да ра Јо а на Те ке ли ћа син име нем Пе тр.42

Ова ко шкрт по да так отва ра про стор за мно га пи та ња и на га ђа ња. Пу-
то ва ње у да ле ку Ру си ју пред у зе то је, нај ве ро ват ни је, на по зив стри ца Пе тра 
Те ке ли је, чу ве ног ру ског ге не ра ла. С ко јим ци љем? Да ли са мо по се те ра ди? 
Де се так го ди на ка сни је, слич но пу то ва ње пред у зео је Пе тров мла ђи брат 
Са ва упр кос про ти вље њу ро ди те ља, „ибо стриц мој ге не рал пи сао да ме 
по ша љу да он ме не за на след ни ка сво га мет ну ти же ли, то се ро ди те љи бо-
ја ли да та мо не оста нем”.43 

*
На осно ву по да та ка из ма тич них књи га Пе тро па влов ске и Све то јо ван-

ске цр кве до пу њен је ро до слов пле мић ке по ро ди це Те ке ли ја. До пу не, у та бли-
ци, озна че не су бол до ва ним сло ви ма: го ди на смр ти Ран ка Те ке ли је, Је ли са ве-
та – ра ни је не по зна та Ран ко ва кћи, Ал ка уда та Пут ник – при бли жно го ди на 
ро ђе ња и Ал ка – дру га кћи Пе тра Те ке ли је. 

39 А. Фо ри шко вић, Нав. де ло, 348. 
40 С. Те ке ли ја, Нав. де ло, стр 226.
41 SJA NA – FCRSC – OPO SA, Re gi strul 96/1806–1832.
42 SJA NA – FCRSC – OPO SA Re gi strul nr. 85/1727–1774, лист 51 по ле ђи на.
43 С. Те ке ли ја, Нав. де ло, стр 73.
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Допунa ро до сло ву Те ке ли ја

Гра ђа по хра ње на у арад ским ар хи ви ма рет ко је ко ри шће на у срп ској 
исто ри о гра фи ји. По је ди на та да до ступ на до ку мен та Ар хи ва Те ке ли ји не цр кве 
ко ри сти ли су: Алек са Ивић (око 1930. го ди не), ка сни је – Ву ки ца По по вић, 
Ми о драг Јо ва но вић и Ми ро слав Ти мо ти је вић.44

У Ара ду, сем Ар хи ва Те ке ли ји не цр кве, зна чај ни су, та ко ђе: Арад ски 
жу па ниј ски ар хив (слу жба На ци о нал ног ар хи ва Ру му ни је), Ар хив Арад ске 
епар хи је Ру мун ске пра во слав не цр кве и Арад ски жу па ниј ски му зеј (Com-
ple xul Mu zeal Arad), ко ји, осим му зеј ских пред ме та, рас по ла же и збир ком 
ар хив ских до ку ме на та. Та ко ђе, у по је ди ним уста но ва ма ду же тра ди ци је, 
школ ским, здрав стве ним и дру гим, чу ва ју се до ку мен ти од зна ча ја за про-
у ча ва ње про шло сти Ара да и ње го вих жи те ља, укљу чу ју ћи и при пад ни ке 
срп ске за јед ни це.

44 До 2001. го ди не, нај ве ћи део ар хив ске гра ђе Те ке ли ји не цр кве на ла зио се у зво ни ку цр кве 
и био је прак тич но не до сту пан за про у ча ва ње. Та да шњи ста ре ши на хра ма про та Сте ван Ра јић 
по кре нуо је ини ци ја ти ву за сре ђи ва ње ар хи ва, а Па вле Ста но је вић, та да ди рек тор Ар хи ва Војво-
ди не, и еки па струч ња ка оба ви ли су глав ни део по сла. Гра ђа је свр ста на у два фон да, Фонд 1 – 
Арад ски про то пре зви те рат и Фонд 2 – Срп ска пра во слав на цр кве на оп шти на у Ара ду. Ура ђен је 
по пис до ку ме на та. Оп шир ни је код: Па вле Ста но је вић, „Сре ђи ва ње ар хив ске гра ђе у цр кви Св. 
Пе тра и Па вла у Ара ду и су мар ни по пис до ку ме на та”, Те ми швар ски збор ник 4, Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад, 2006, 143–169.
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При ло зи

Из ма тич них књи га Пе тро па влов ске и Све то јо ван ске цр кве

Ма тич на књигa Пе тро па влов ске цр кве 4/1779–1801.  
Упис смр ти и по гре бе ња Јо ва на Те ке ли је. 

Пре пис: 
Раб Б[о]жиј г[о]с[подар] Јо ан Те ке ли, жи тељ ва ро ши Ара да ис по вје дав пре жде 

со гр је ше ни ја сво ја мње је ре ју Ми ха и лу Се ку ли чу, па ро ху Цер кве с[вја]тих ап[о]стол 
Пе тра и Па вла, в Ара дје су шчи ја, и при ча стив је го С[вја]тих Тајн, пре ста ви сја м[есја]ца 
фе вру а ри ја 6. Дне, ље та пред по ло же на го. И по гре бе сја в зе мљу м[есја]ца и дне под 
ље том по ста вле на го, в цер кви, вну тр ви ше по мја ну том хра мје.

1791. м[есја]ца февру[арија], дне 9. [Редни број] 82. 

Ма тич на књигa Пе тро па влов ске цр кве 4/1779–1801. 
Упис смр ти и по гре бе ња Мар те Текелијe. 
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Пре пис:
Раб[а] Б[о]жија Мар та, су пру га г[оспо]д[и]на Јо а на от Те ке ли, жи тељ ни ца арад-

ски ја ва ро ши, ис по вје дав ша пре жде со гр је ше ни ја сво ја, 1799. Ме сја ца де кем ври ја 
дне 24го, мње је ре ју Ми ха и лу Се ку ли чу, па ро ху Цер кве с[вја]тих и все хвал них ап[о]- 
стол Пе тра и Па вла, в Ара дје су шчи ја, и при ча стив ша сја С[вја]тих Тајн, пре ста ви-
сја м[есја]ца ја ну а ри ја дне 16го, ље та пред по ло же на го. И по гре бе сја в зе мљу м[есја]ца 
и дне под ље том по ста вле на го, в гроб ни цје у вишеименоват[ом] хра му, у жен ској 
препратje.

[Редни број] 363. 

Ма тич на књи га Пе тро па влов ске цр кве 85/1727–1774. 
Ле во: упис кр ште ња 19. ок то бра 1763. Ку мо ва ла је Ал ка, кћи Јо а на Те ке ли ча. 

Ма тич на књи га Пе тро па влов ске цр кве 85/1727–1774. 
Упис смр ти и по гре бе ња Хри сто фо ра, си на Ива на и Ал ке Те ке лич. 

Пре пис: 
1764. Фе[вруарија] 17. Пре ста ви сја мла де нец име нем Хри сто фор, отрок Г[оспо]-

д[а]ра Ива на и Го спо жи Ал ке Те ке лич, и по гре бен бист у пор ти при хра мје с[вја]тих 
ап[ос]т[о]л Пе тра и Па вла с се вер ни ја стра не при ал тар је.
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Ма тич на књи га Пе тро па влов ске цр кве 85/1727–1774. 
Упис кр ште ња Ва си ли ја, си на Иве и Ал ке. 

Пре пис:
То го [маја] 10-го. Кре сти сја и ми ром по ма за сја мл[аде]н[е]ц му же ска по ла на 

имја је му Ва си лиј, ро ди те љи је је го Ива и Ал ка, вос при јем ник је му бист Ва си ли је, 
син Пе тра Ва си ча. Кре стих је го аз је реј [...]

Ма тич на књи га Пе тро па влов ске цр кве 4/1779–1801. 
Упис вен ча ња Авра ма Пут ни ка и Ал ке Те ке ли је. 

Пре пис:
По три крат но му в Цер кви огла ше ни ју, и ни је ди но му пре пјат стви ју обр јет-

шу сја, обру чи сја и вјен ча сја же них г[оспо]дин обр штер Аврам от Пут ник, от Ре ге-
мен те (жи тељ) пан че вач ке, с не вје сто ју име нем Ал ка, дшче ри ју г[оспо]дина Јо а на 
Те ке ли ја, жи тељ ни цу ва ро ши Ара да, м[есја]ца и дне под ље том по ста вле на го, чрез 
ме не прото[јереја] Пе тра Гр чи ћа, па ро ха Цер кве С[вја]таго Пред те чи в Ара дје су-
шчи ја. Кум[а] бист им г[о]с[пожа] Са ра, ма ти г[оспо]дина Па вла Ава ку мо ви ча, еп[и]
с[копа] ар[адскaгo], иже и сви дје тељ ству јет со мно ју. 

[Колона де сно: да ти ра ње упи са венчања] 1791, м[есја]ца фе бру а ри ја, дне 16, 
[редни број уписа] – 28. 
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Ма тич на књи га Пе тро па влов ске цр кве 4/1779–1801. 

Упис смр ти и по гре бе ња Авра ма Пут ни ка. 
Пре пис:
Раб Б[о]жиј Г[оспо]дин Аврам от Пут ник жи тељ от Или ри че ске ц[арске] ре-

ге мен те, ис по вје дав пре жде со гр је ше ни ја сво ја мње је ре ју Ми ха и лу Се ку ли чу, 
па ро ху Цер кве С[вја]тих апо стол Пе тра и Па вла в Ара дје су шчи ја и при ча стив сја 
с[вја]тих тајн, пре ста ви сја м[есја]ца фе вру а ри дне 22. Ље та пред по ло же на го. И по-
гре бе сја в зе мљу м[есја]ца и дне под ље том по ста вле на го, во гро би је, вну тр Хра ма 
С[вја]тих апо стол, с де сне стра не. Вјеч на ја је му па мјат бу ди. 

[Колона де сно: да ти ра ње уписа] 1795, м[есја]ца фе вру а ри ја 25-го, [редни број 
уписа] – 187. 

 
Ма тич на књи га Пе тро па влов ске цр кве 98/1801–1820. 

Упис смр ти и по гре бе ња Ал ке Пут ник. 
Пре пис:
3. ав гу ста 1816, пре ста ви сја ви со ко род на го спо жа Ал ка Ге не ра ли ца от Пут ник, 

ро жде на от Те ке ли и по гре бе на бист в гроб ни цје вну тр цер квје в жен ској пре пра тје 
от де сни ја стра ни, при хра мје Свја тих Слав них и Все хвал них апо стол Пе тра и Па-
вла, чрез ме не је ре ја Са ву Се ку лич, па ро ха арад ска го. Вјеч на бу ди јеј па мјат.
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Ма тич на књи га Пе тро па влов ске цр кве 85/1727–1774. 
Упис смр ти и по гре бе ња Кон стан ти на Те ке ли је.

Пре пис:
[1755] ију ли ја 23го, пре ста ви се бла го род ниј г[оспо]д[а]р Кон стан тин Те ке лич 

и по гре бен бист у Бу ди му ко[д] Хра ма С[вја]тија Тро ји циј, у пор ти про тив ол та ра, 
с де сне стра не, то го жде м[есја]ца 24го дна.

Ма тич на књи га Пе тро па влов ске цр кве 85/1727–1774. 
Упис кр ште ња Јо ва на Те ке ли је, си на Кон стан ти на и Ане.

Пре пис:
[1]754го ље та, ма ја, дне 7го, кре сти се и ми ром по ма за се мла де нец му же ска по лу 

име нем Јо ан. Ро ди те љи је го Кон стан тин Те ке лич, ма те ри [име] Ана. Вос при јем ник 
бист Пет[а]р Гра ча но вич. П.П.К.
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Ма тич на књи га Пе тро па влов се цр кве 85/1727–1774. 
Упис смр ти и по гре бе ња Ма ри је Ми ли во је вић, су пру ге Ми хај ла Ми шка. 

Пре пис:
Пре ста ви сја ра ба Б[о]жија Ма ри ја су пру га г[о]с[подара] от пле ме ни то род ни ја 

фа ми ли је Те ке ли је ве и по гре бе на бист во Хра мје С[вја]тих Ап[осто]л у пре пра ти с 
ју жни ја стра ни. Вјеч на јеј па мјат бу ди.

Де кем ври ја 3го, [1]767го. 

Ма тич на књи га Пе тро па влов ске цр кве 4/1779–1801. 
Упис смр ти и по гре бе ња Је ли са ве те Те ке ли је ве.

Пре пис:
Ра ба Б[о]жија Је ли са ве та Те ке ли је ва пожив[е] 66 [љет], жи тел ни ца ва ро ши Арад, 

ис по вје дав пре жде со гре ше ни ја сво ја мње је ре ју Пе тру, па ро ху Сентмикле уш[ком], 
па ро ху цер кве – в – су шчи ја, и при ча стив с[вја]тих Тајн, пре ста ви сја м[есја]ца ију-
ли ја, дне 26го, ље та пред по ло же на го. И по гре бе сја в зе мљу м[есја]ца и дне под ље том 
по ста вле на го, во гро би је, у пор ти с во сточ ни ја стра ни ол та ра. 

[Колона де сно: да ти ра ње уписа] 1785, м[есја]ца ију ли ја 29, [редни број уписа] 
– 181.
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Ма тич на књи га Све то јо ван ске цр кве 25/1730–1764. 
Упис смр ти и по гре бе ња ка пе та на Бран ка Те ке ли је.

Пре пис:
1749. апр[илија] 6. пре ста ви се ка пе тан Бран ко Те ке лиј и по гре бен на сред Цр кве 

с[вја]тих вр хов них ап[осто]л Пе тра и Па вла.

Ма тич на књи га Пе тро па влов ске цр ве 96/1806–1832. 
Упис вен ча ња Јо а на Ни ко ли ча от Руд не и Ал ке, ћер ке Пе тра Те ке ли је.

Пре пис:
По три крат но му в Цер кви огла ше ни ју, и ни је ди но му пре пјат стви ју об рет шу-

сја, обру чи сја и вјен ча сја же них пер во брач ни бла го род ниј г[оспо]дин Јо ан Ни ко лич 
от Руд не, жи тељ руд њан скиј, не вје сто ју име нем Ал ком, дшчер ју ви со ко род на го 
г[оспо]дина Пе тра Текел[ије], жи те ља Арад[а], м[есја]ца и дне под ље том по ста вле-
на го, чрез ме не протопресв[итера] Ге ор ги ја Алек си ча, па ро ха Цер кве С[вја]таго 
Славна[го] Про ро ка и Предте[чи] Крест[итеља] Joaнa в Ара дје су шчи ја. Кум бист 
им бла го род ни г[оспо]дин Ди ми триј Ко јич от Фе рић хаз, жи тељ фи рић ја ски, иже 
и сви де тел ству јет со мно ју, с је го превосходит[елством] г[оспо]дина митрополи[та] 
Сте фа на от Стра ти ми ро вич. 

Ко ло на де сно: да ти ра ње упи са вен ча ња 1817го, м[есја]ца јануар[ија], дне 15го. 
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CON TRI BUŢII LA GE NE A LO GIA FA MI LI EI  
NO BI LI A RE TE KE LI JA

Bo ži dar Pa nić

Re zu mat

În luc ra re sunt pre zen ta te da te ne pu bli ca te înainte, re fe ri to a re la viaţa şi ge ne a lo gia 
fa mi li ei no bi li a re Te ke li ja, pe ba za ac te lor de sta re civilă păstrate la Ar hi va Bi se ri cii 
Sfinţilor Apo sto li Pe tru şi Pa vel din Arad şi la Ser vi ciul Ju deţea n Arad al Ar hi ve lor 
Naţio na le: Re gi stre le de sta re civilă, sec. XVI I I –XIX, ale Bi se ri cii Sfinţilor Apo sto li 
Pe tru şi Pa vel şi ale Bi se ri cii Sfântului Ioan Botezătorul. Se aduc co recţii  unor ina dver tenţe 
întâlnite în li te ra tu ra de spe ci a li ta te. De pildă, se afirmă că Aloj zi ja – Al ka Put nik, născută 
Te ke li ja, a fost cea mai mică din tre cei trei co pii ai soţilor Jo van Te ke li ja şi Mar ta, născută 
Ne na do vić. De fapt, Al ka a fost mult mai în vârstă decât fraţii ei Pe tar şi Sa va. Sunt re da te 
eve ni men te im por tan te din viaţa Aloj zi ei, in clu siv cu nu nia ei cu ge ne ra lul Avram Put nik, 
co man dan tul Re gi men tu lui de in fan te rie Pan če vo al Gra niţei mi li ta re bănăţene, la Bi se ri ca 
Sfinţilor Apo sto li Pe tru şi Pa vel. Re fe ri tor la căpitanul Ran ko Te ke li ja, fo stul co man dant 
al com pa ni ei de grăniceri din Arad, în lo cul da tei esti ma ti ve se precizează da ta exac ta a 
de ce su lui.

Pe ba za ace le iaşi sur se do cu men ta re se do ve deşte  că o par te din mem brii fa mi li ei 
Te ke li ja au fost înmormântaţi în in ter i o rul Bi se ri cii Sfinţilor Apo sto li Pe tru şi Pa vel, 
bărbaţii în mij lo cul na o su lui, iar fe me i le în pro na os, bi se ri ca fi ind cti to ria întemeietorului 
fa mi li ei no bi li a re, co lo ne lul Jo van Po po vić Te ke li ja. Se sco a te în evi denţă fap tul puţin 
cu no scut că ge ne ra lul Avram Put nik, de ce dat la Arad, a fost înhumat în na o sul bi se ri cii.

Ar bo re le ge ne a lo gic al fa mi li ei Te ke li ja este com ple tat cu două per so a ne adul te: 
Je li sa ve ta Te ke li je va, fi i ca lui Ran ko Te ke li ja şi Al ka, fi i ca lui Pe tar Te ke li ja şi al Ka ta-
ri nei Sza plon czay, ca re nu sunt menţio na te în lucrările de spe ci a li ta te. De re mar cat că la 
ce re mo nia de cu nu nie din tre Al ka şi no bi lul Jo van Ni ko lić, oficiată la Bi se ri ca Sfinţilor 
Apo sto li Pe tru şi Pa vel, a fost pre zent Ste fan Stra ti mi ro vić, mi tro po li tul de Kar lo witz.

Sunt ane xa te lucrării fo to co pi i le ac te lor de sta re civilă, ca re, în afa ra calităţii lor de 
do cu men te de re fe rinţă, oferă de ta lii su pli men ta re pri vind lim ba, gra fia şi mo dul de 
întocmire a ace stor do cu men te în sec. XVI I I –XIX, de câtre preoţii ce lor două bi se ri ci 
or to do xe din Arad. 

CON TRI BU TI ONS TO THE GE NE A LOGY OF  
THE NO BLE FA MILY TE KE LI JA

Bo ži dar Pa nić

Sum mary

The ar tic le pre sents un pu blis hed da ta re gar ding the li fe and the ge ne a logy of the 
no ble fa mily Te ke li ja, ba sed on the bo oks of vi tal re cords kept in the Ar chi ve of the Church 
of Sa int Apo stles Pe ter and Paul in Arad, as well in the Arad Co unty Ser vi ce of the Na-
ti o nal Ar chi ves: the 18th–19th cen tury vi tal re cords of the Church of Sa int Apo stles Pe ter 
and Paul and of the Church of Sa int John the Bap tist. So me cor rec ti ons to the cur rently 
pu blis hed da ta are ma de. For exam ple, it is cur rently sta ted that Aloj zi ja – Al ka Put nik, 
born Te ke li ja, was the youn gest of the three chil dren of Jo van Te ke li ja and Mar ta, born 
Ne na do vić. In fact, Al ka was much ol der than her two brot hers Pe tar and Sa va. Im por tant 
events from Al ka’s li fe are pre sen ted, in clu ding her wed ding to ge ne ral Avram Put nik, 
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com man der of the Pan če vo In fan try Re gi ment of the Ba nat Mi li tary Bor der, in the Church 
of Sa int Apo stles Pe ter and Paul. Re gar ding cap tain Ran ko Te ke li ja, the for mer com man der 
of the bor der po li ce in Arad, in stead of the ap pro xi ma te da te, the ac cu ra te da te of his 
de ath is spe ci fied.

Ba sed on the sa me do cu men tary so ur ces, it is pro ven that so me mem bers of the 
Te ke li ja ha ve been bu ried in si de the Church of Sa int Apo stles Pe ter and Paul; men in the 
mid dle of the na os, whi le wo men in the pro na os, the church be ing erec ted by the fo un der 
of this no ble fa mily, co lo nel Jo van Po po vić Te ke li ja. The less known fact that ge ne ral 
Avram Put nik, who died in Arad, is al so bu ried in the church na os, is hig hlig hted.

The ge ne a logy of Te ke li ja fa mily is com ple men ted with two adult per sons: Je li sa ve ta 
Te ke li je va, da ug hter of Ran ko Te ke li ja and Al ka, da ug hter of Pe tar Te ke li ja and Ka ta ri na 
Sza plon czay, which are not men ti o ned in cur rent li te ra tu re. It is no ted that at the wed ding 
ce re mony of Al ka and no ble Jo van Ni ko lić, that to ok pla ce in the Church of Sa int Apo stles 
Pe ter and Paul, me tro po li tan of Kar lov ci Ste fan Stra ti mi ro vić was pre sent.

Ima ges of the vi tal re cords are al so pre sen ted, which, apart from the ir qu a lity as 
re fe ren ce do cu ments, pro vi de ad di ti o nal de ta ils re gar ding the lan gu a ge, wri ting and the 
man ner of fil ling out the se 18th–19th cen tury do cu ments by the pri ests of the two Arad 
chur ches.
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С т е  в а н  Б у  г а р  с к и

О ЈЕД НОМ ПО РИ ВУ СР БА ИЗ ЛИ ПО ВЕ  
СРЕ ДИ НОМ ХIХ ВЕ КА

СА ЖЕ ТАК: Цр кве на оп шти на Ли по ва са да је у са ста ву Арад ске епар хи је, 
али је до сре ди не ХIХ ве ка при па да ла Те ми швар ској епар хи ји и би ла се ди ште 
Ли пов ског про то пре зви те ра та.1 У са мој па ро хи ји вер ни ци су од дав ни не би ли 
Ру му ни и Ср би. Има ли су за јед нич ку цр кву и шко лу, а Ру му ни су број ча но пре-
о вла да ва ли. Ка да је на ста ла мо гућ ност раз два ја ња по на ци о нал ној осно ви, Ср би 
су, ка ко из гле да, про це ни ли да је за њих то не мо гу ће. А да је на ме ра по сто ја ла све-
до чи до пис ко ји су 1867. го ди не упу ти ли срп ској јав но сти, ишту ћи ма те ри јал ну 
по др шку. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Кар ло вач ка ми тро по ли ја, Те ми швар ска епар хи ја, Арад ска 
епар хи ја, Ли по ва, Пра во слав на срп ска па ро хи ја у Ара ду.

Ка да се сре ди ном ХIХ ве ка, а осо би то по сле до га ђа ја 1848/49. го ди не, 
„за ку ва ла” по ми сао о је рар хиј ској де о би у Кар ло вач кој ми тро по ли ји, па и 
ка да је де о ба озва ни че на цар ским Ре скрип том од 10. ав гу ста 1868, те шко 
да су уче сни ци у по ступ ку мо гли пред ви де ти, тим ма ње про су ди ти, ко ли ко 
ће све по тра ја ти, а до га ђа ња су се оте гла на ви ше од по ла ве ка (при ме ра ра ди, 
пар нич ни спор за Хр ња ко во окон чан је 1909, за Бре сто вац 1911, а пред по че так 
Ве ли ко га ра та пар ни це за Ду бо ки На даш и за ма на сти ре још су би ле у то ку).2 
Тим ма ње су ини ци ја то ри мо гли де таљ но пред ви де ти ка кве ће то ком де о ба 
ис кр са ва ти не су гла си це, на пе то сти, стра сти и не же ље не по сле ди це, ко је су 
се пре пли та ле са са мим то ком по де ле, оте жа ва ју ћи ре ше ња, због че га су 
по те за ни и суд ски про це си. По го ђе не су би ле на ро чи то епар хи је: Арад ска, 
Вр шач ка и Те ми швар ска. 

Вла ди ка Ан то ни је (На ко), епи скоп те ми швар ски 1865–1872, упо зо рио 
је окру жни цом на те шко ће ко је ће не ми нов но усле де ти: раз два ја ње имет ка, 
оба ве за обе ште ће ња јед не или дру ге стра не, по тре ба за по ди за њем но вих 
цр ка ва и шко ла и за по ста вља њем но вих све ште ни ка и учи те ља, да кле, на гло 
по ве ћа ње тро шко ва, уз шко ду по ду хов ни жи вот. За све то је би ло по треб но 

1 Hand buch des Woj wodschaft Ser bien und des Te me ser Ba na tes sammt der Militärgrenze für das 
Ja hr 1854, Te me svar, 206.

2 Рад Епар хиј ске упра ве те ми швар ске од 1909–1912. год., Ве ли ка Ки кин да 1912, 163–164.
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обез бе ди ти усло ве, ка ко би по де ла за и ста за ви си ла са мо од ра зум не сло бод-
не во ље за јед ни це.3 А у Маг нат ској та бли вла ди ка је о то ме ре као:

Не ћу овом при ли ком да се упу штам у ре ше та ње и раш чла ња ва ње да л 
је би ло це лис ход но, да ли и у ко ли ко се са ду хом хри шћан ске на у ке сла же, 
исто вет ног ве ро за ко на вер не, с при зре њем на је зик оде ли ти. Наш је по зив, па 
и ду жност, штет не по сле ди це де ла што се сад зби ло, уко ли ко се са мо мо же, 
от кло ни ти.4

Као при мер ра зум не во ље мо гао би се на ве сти слу чај Ср ба у Ли по ви, 
не ка да њем се ди шту исто и ме не пра во слав не епар хи је (XVI век), из ко је су 
и на ста ле Арад ска и Те ми швар ска епар хи ја.5

Цр кве на оп шти на Ли по ва са да је у са ста ву Арад ске епар хи је, али је до 
сре ди не ХIХ ве ка при па да ла Те ми швар ској епар хи ји и би ла се ди ште Ли-
пов ског про то пре зви те ра та.6 У са мој па ро хи ји вер ни ци су од дав ни не би ли 
Ру му ни и Ср би. Има ли су за јед нич ку цр кву и шко лу, а Ру му ни су број ча но 
пре о вла да ва ли: си но вац До си те јев Гри го ри је Об ра до вић, ко ји је жи вео у 
Ли по ви од 1812. до 1857, ту жио је 1834. но во га ли пов ског учи те ља да пре даје 
са мо на ру мун ском, а за по ста вља срп ско „чте ни је, пи са ни је и пје ни је”.7 

Цр ква је ве ле леп на, ко ре ни се у ХV ве ку; то ком XVI II ве ка до гра ђе на 
је у ба рок ном сти лу, а у њој је ра дио зо граф Не дељ ко По по вић и за њим 
сли кар Сте фан Те нец ки.8

Ка да је на ста ла мо гућ ност раз два ја ња по на ци о нал ној осно ви, Ср би су, 
ка ко из гле да, про це ни ли да је за њих то не мо гу ће. А да је на ме ра по сто ја ла 
све до чи до пис ко ји су 1867. упу ти ли срп ској јав но сти, ишту ћи ма те ри јал ну 
по др шку. 

Пре пис то га до пи са до био сам од по кој но га про то је ре ја Дра гу ти на 
(Осто ји ћа), ду го го ди шњег па ро ха арад ског; уз сам текст ку цан ма ши ном он 
је руч но до пи сао: „Ова мол ба ли пов ских Ср ба из 1867. го ди не на ђе на је у 
спи си ма про те Уро ша Ко вин чи ћа, па ро ха арад ског (умро је 1939. го ди не). 
Ода кле је пре пи сао ни је по зна то”. 

За што по ку шај ли пов ских (и иних) Ср ба ни је уро дио пло дом те ма је за 
по себ ну рас пра ву. Ово га пу та се као за ни мљи ва рет кост об ја вљу је текст 
њи хо во га пи сма (уз за др жа ва ње свих по себ но сти).

ЛИ ПОВ СКИ СР БЉИ

Ви со ко пре о све ће ним Ми тро но сцем Срб ским, Ар хи ман дри ти ма и Игу
ма ни ма срб ски9 ма на сти ра, па ро хи јал ном све штен ству и цр кве ним об шти

3 Сте ван Бу гар ски, Вла ди ка Ан то ни је (На ко) епи скоп те ми швар ски, Те ми швар 2010, 20–21.
4 „Бе се да Њег.[овог] Ви со ко пре о све штен ства епи ско па Ан то ни ја ко ју је го во рио у Гор њем 

до му Угар ског са бо ра 4. ма ја 1868”, Бе се да, Но ви Сад, бр. 24, 31. 8. 1868.
5 Азбуч ник Срп ске пра во слав не цр кве по Ра до сла ву Гру ји ћу, Бе о град 1993.
6 Hand buch des Woj wodschaft Ser bien und des Te me ser Ba na tes sammt der Militärgrenze für 

das Ja hr 1854, Te me svar, 206.
7 АСА НУК МП Б, 1834 82/I.
8 Ion S. Udrea, Bi se ri ca gre coor to doxă română din Li po va, Ti mişoa ra 1930.
9 Ниг де у тек сту се не ко ри сти крај ње х.
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на ма срб ске је рар хи је и на о соб сва ком чла ну пра во слав ног кли ра и на ро да 
срб ског, 

Го спо ди мно го цје ње ној, бра ћи љу бе зној

Је рар хич на де о ба Ср ба ља од Ро ма на, као же ља на ро да јед ног и дру гог, 
фор му ло ва на Све тим си но дом ар хи је реј ским, осве ће на је нај ви шим одо бре њем 
Ње го вог Ц.[арског] и Кр.[аљевског] Апо стол.[ског] Ве ли чан ства, нај ми ло сти
ви јег на шег Го спо да ра. Сва чи је ту ђе пра во и ту ђе све ти ње, у ко ри сти оп штег 
на пред ка и уза јам ни од но ше ња по шту ју ћи, не мо же нам се за ме ри ти ни с 
ко је стра не што ми, ода ни ср цем и ду шом све ти ња ма сво је ро ђе не цр кве и 
на ро да и искон ском пра ву на ше Об шти не у цр кви и на ро ду то ме, ра ди смо 
да се, оде ље ни од бра ће Ро ма на, као јед на об штин ска срб ска цр ква вра ти мо 
у срб ску је рар хи ју на траг. Али ка ко нас да нас у Об шти ни има је два 150 ду ша, 
не би ми ни ка ко с оним ма ле ним де лом ко ји би нам до пао на де о би би ли ка дри 
за се бе цр кву, све ште ни ка и учи те ља из др жа ва ти.

Као што ви ди те, ма ло нас је, и што нас је си ро ма си смо, и го ди не вр ло 
сла бе. Не би, да кле, би ли ка дри де ли ти се од бра ће Ро ма на, ако нам се са стра
не нај пре не да де по моћ ил обе ћа ње та ке по мо ћи, ко ја би нам на пред оси гу
ра ла мо гућ ност из др жа ва ња цр кве, све ште ни ка и учи те ља.

Да уз мо же мо до ћи до те це ли, овим се ми, са не ка да шње оба ле Је но пољ
ске, не гда шње срб ске гра ни це, а по след ње стра же срб ског је зи ка и на род но сти 
по ови кра је ви, обра ћа мо с мол бом рад по мо ћи, на вас, Го спо до и бра ћо на ша.

По мо зи те нам ка ко је ко ме по мо гао Бог, у име кр ви и мај чи ног мле ка 
што те че по жи ла ма и ва ши ма и на ши ма, у име је зи ка на шег и на род не по
бо жно сти на ше, што нас све јед но за дру го по ве за не др жи у јед ној по ро ди ци 
Све то га Са ве; по мо зи те нам у име оне со ли дар но сти за ко ју сте се из ре кли 
на рас прав ном На род ном са бо ру.

Крај ца ра је ма ли да рак, ал ве ли ка за ду жби на, пак још кад се да де на 
ол тар Бо жи ји.

Сва ку крај ца ру при ми ће мо ми са нај при зна тел ни јом бла го дар но сти. 
Пак и гди ни је го то ве крај ца ре, за са да ће мо се за до во љи ти и са обе ћа њем 
да ће нам се по ло жи ти кад је ус тре ба мо: да уз мо же мо за са да ба рем пре глед 
има ти од ко ли чи не да не и обе ћа не нам по мо ћи. По то ме пре гле ду тек мо ћи 
ће мо ми ре ши ти се бе да на де о бу изи ђе мо или не. А ина че, не дао Бог и на род, 
ако од сва ко га бу де мо оста вље ни се би са ми, би ће мо при ну ђе ни од сту пи ти од 
сва ког де об ног по тра жи ва ња и без сва ког си дра и ја да ра, а с очај ном ду шом, 
оста ти на си њем мо ру стра ног еле мен та, ко је нас и без сва ког не при ја тељ
ског на ме шта ја, и без сва ког се бич ног тла че ња на ше га по вест ног пра ва, по 
са мој на ра ви про гу та ти мо ра са свим.

При ло ге са ис ка зи ма обе ћа не по мо ћи при ма ју на стра ни сва уред ни
штва срб ски јав ни ли сто ва, а ов де Ге орг Јан ко вић, и би ће сви у сво је вре ме 
огла ше ни јав но сти пре ко на ши јав ни ор га на.

Ви с на ма, а Бог с ва ма.

У Ли по ву у Ба на ту о Св. Са ви 1867.
Липовски Србљи
Пра во слав на об шти на срб ска
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DE SPRE UN DE MERS AL SÂRBILOR DIN LI PO VA  
LA MIJ LO CUL SE CO LU LUI XIX

Ste van Bu gar ski

Re zu mat

Co mu na bisericească Li po va ac tu al men te aparţine Ar hi e pi sco pi ei Ara du kui, dar 
până la jumătatea se co lu lui XIX, în com po nenţa Epar hi ei Ti mişoa rei, era se diul unui 
pro to po pi at. Pa ro hia era compusă din cre din cioşi români şi sârbi, ca re ave au în co mun 
bi se ri ca şi şco a la, cu menţiu nea că românii erau pre pon de renţi. 

În ur ma separării ie rar hi ce în ca drul Mi tro po li ei din Kar lov ci, au început şi divizări 
în co mu ne bi se ri ceşti , pe ba za de naţio na li ta te. Con diţia era ca avu tul bi se ri cesc să fie 
împărţit pro porţio nal cu numărul cre din cioşilor. Re la tiv puţini, sârbii din Li po va au fost 
reţinuţi în pri vinţa posibiltăţii de a co strui o biserică apar te şi de a întreţine pre ot şi 
învăţător se pa rat. Tatonând te re nul, au emis solicitări pen tru aju tor. Tex tul unei ase me na 
solicitări, pu bli cat ai ci, pro vi ne din Pa ro hia Or to doxă Sârbă Arad. 

ABO UT AN EN DE A VO UR OF THE SERBS FROM LI PO VA  
AT THE MID DLE OF THE 19TH CEN TURY

Ste van Bu gar ski

Sum mary

The church com mu nity of Li po va cur rently be longs to the Ar chbis ho pric of Arad, 
but it used to be part of the Di o ce se of Ti mişoa ra un til the half of the 19th cen tury. The 
pa rish con si sted of Ro ma nian and Ser bian be li e vers, who sha red the church and the school, 
the Ro ma ni ans be ing far mo re nu me ro us.

Fol lo wing the hi e rar chi cal se pa ra tion wit hin the Me tro po li ta na te of Kar lov ci, in 
dif fe rent church com mu ni ti es na ti o na lity-ba sed di vi si ons com men ced. The con di tion was 
that the church funds are di vi ded pro por ti o nally with the num ber of be li e vers. Be ing in a 
re la ti vely small num ber, the Serbs of Li po va we re re ser ved abo ut the pos si bi lity of bu il ding 
the ir own church and sup por ting a se pa ra te pri est and school te ac her. Analyzing the pos-
si bi li ti es, they sent out re qu est for help. The text of such a re qu est, fo und at the Ser bian 
Ort ho dox Pa rish in Arad is pu blis hed he re.



UDC 726.82(=163.41)(498 București)

А р  с е  н и  ј е  Б у  г а р  с к и

ЈЕ ДАН СРП СКИ ГРОБ У БУ КУ РЕ ШТУ

СА ЖЕ ТАК: У ра ду је при ка зан и опи сан над гроб ни спо ме ник јед ног срп ског 
де те та, Ми ла на Бо жи ћа, ро ђе ног у Бе о гра ду 3. ја ну а ра, а пре ми ну лог у Бу ку ре шту 
20. ју ла 1847. Спо ме ник је угра ђен у спољ ној фа са ди Вла дар ки не цр кве у Бу ку ре шту, 
а по ди гли су га ро ди те љи пре ми ну лог де те та. Нат пис на спо ме ни ку је дво је зи чан, 
на срп ском и ру мун ском (ћи ри лич ним сло ви ма).

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ми лан Бо жић, спо ме ник, Вла дар ки на цр ква, Бу ку решт.

У Бу ку ре шту има мно го ома њих 
цр ка ва; не ке су слу жи ле као квар тов-
ске, а не ке су би ле и вла сни штво кти-
тор ских по ро ди ца, по ко ји ма но се и 
на зи ве.

Ов де ће мо по ме ну ти цр кву хра-
ма Ва ве де ња Пре све те Бо го ро ди це, 
ко ја се на ла зи у стро гом цен тру ру-
мун ске пре сто ни це, у не по сред ној бли-
зи ни Уни вер зи те та, а не да ле ко и од 
Кра љев ског дво ра. Цр ква је из гра ђе на 
1683. го ди не на ме сту ста ри јег цр кви-
шта, а слу жи ла је као па ра клис та да-
њем вла дар ском се ди шту, ко је се на ла-
зи ло у бли зи ни. Кти тор цр кве би ла је 
Ма ри ја, дру га су пру га вла да ра Шер-
ба на Кан та ку зи на, ко ји је вла дао Ру-
мун ском зе мљом 1678–1688. го ди не.

За озна ча ва ње вла да ра у ру мун-
ском је зи ку уо би ча јен је тер мин Domn, 
а за вла да ре ву су пру гу из во ди се тер-
мин Doamnă, ко ји у срп ском не ма при-
кла дан ко ре спон дент, а мо гао би се, 
услов но, пре во ди ти са вла дар ка. По 
сво јој кти тор ки, Ма ри ји, су пру зи вла-
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да ра Шер ба на Кан та ку зи на, цр ква је на зва на Bi se ri ca Do am nei, да кле, Вла
дар ки на цр ква, и по то ме је ка сни је ули ца у ко јој се на ла зи про зва на Вла дар
ки ном ули цом (Stra da Do am nei). 

Цр ква је не ка да би ла окру же на гро бљем, Ве ро ват но као оста так гро бља, 
на спољ ном зи ду ју жне фа са де угра ђе на је над гроб на пло ча од цр вен ка стог 
ка ме на, из 1847. го ди не. При вр ху је из ва јан крст, а рав ни део пло че је укле-
са ним кр стом по де љен на две под јед на ке по вр ши не; на ле вој је срп ски текст 
(ту жба ли ца), та да њом срп ском ћи ри ли цом, а на де сној ру мун ски текст, та-
да њом ру мун ском ћи ри ли цом. 

У ком пју тер ским фон то ви ма не ма сло ва по год них за пре сли ка ва ње 
ово га ста рог тек ста (то се по себ но од но си на ру мун ски део), а им про ви за-
ци је ни ти би би ле ле пе, ни ти уме сне. За то су ов де оба тек ста, уз за др жа ва ње 
сми сла и об ли ка ре чи, пре пи са на: са вре ме ном срп ском ћи ри ли цом – срп ски 
текст, и са вре ме ном ру мун ском ла ти ни цом – ру мун ски текст, оба уз при ме ну 
нео п ход не ин тер пунк ци је.

Срп ски текст (уз по ку шај вас по ста вља ња сти хо ва ног об ли ка) гла си:
Ми лан Бо жић. Ро ђен у Бе о град 3. ја ну а ра 1847. год. а пре ста вио се у Бу

ку ре шту 20. ју ли ја 1847. 
Ов де са ра ни ше си на Ми ла на 
отац Јо ван и ма ти Сми ља на; 
у сед мом ме се цу жи во та свог, 
за свог ан ђе ла узе га Бог. 
И овај жа лост ни ов де ка мен 
отац и ма ти ди жу за спо мен.

Ру мун ски текст гла си:
Mi lan Bo ji ci, născut în Be li grad la 3 ghe na rie anul 847 a răposat în Bu cu reşti  

la 20 iu lie anul 1847.
Tatăl Ioan şi mu ma Smi le a na
ai ci înmormântară fiul lor Mi lan
în a şap tea lună a vieţii,
ca re Dum ne zeu la lu at între îngerii săi.
Iar tatăl şi mu ma îi ridică 
asta jalnică ai ci piatră spre po me ni re.

Ово је је дан од тра го ва Ср ба у Бу ку ре шту у пр вој по ло ви ни ХIХ сто ле ћа 
и под сти цај, мо жда и пу то каз, за ис тра жи ва ње срп ске ко ло ни је у ру мун ској 
пре сто ни ци то ком ве ко ва, че му до са да ни је по кла ња на па жња ко ју за слу жује.
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UN MORMÂNT SÂRBESC LA BU CU REŞTI 

Ar se ni je Bu gar ski

Re zu mat

În luc ra re este pre zen tat şi de scris mo nu men tul fu ne rar al unui co pil sârb, Mi lan 
Bo ji ci, născut la Be o grad în 3 ia nu a rie şi de ce dat la Bu cu reşti  în 20 iu lie 1847. Mo nu-
men tul se află încadrat în faţada ex te ri o ară a Bi se ri cii Do am nei şi a fost ri di cat de părinţii 
co pi lu lui. In scripţia  este bilingvă, în lim ba sârbă şi în lim ba română (cu li te re chi ri li ce).

A SER BIAN GRA VE IN BUC HA REST

Ar se ni je Bu gar ski

Sum mary

The ar tic le pre sents and de scri bes the fu ne rary mo nu ment of a Ser bian child, Mi lan 
Bo žić, born in Bel gra de on Ja nu ary 3rd and de ce a sed in Buc ha rest on July 20th, 1847. The 
tom bsto ne is in te gra ted in the ex te ri or façade of the Lady’s Church (Bi se ri ca Do am nei) 
and was erec ted by the child’s pa rents. The in scrip tion on the tom bsto ne is bi lin gual, in 
Ser bian and Ro ma nian (with Cyril lic let ters). 





UDC 783(0163.41)(498 Timișoara)”18”

Д е  ј а н  П о  п о в

НО ВА СА ЗНА ЊА О ПО ЈА ЊУ У ПРА ВО СЛАВ НОЈ  
(СРП СКОЈ) СА БОР НОЈ ЦР КВИ У ТЕ МИ ШВА РУ У  

ПР ВИМ ДЕ ЦЕ НИ ЈА МА XIX ВЕ КА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду су при ка за ни по је ди ни ре зул та ти ис тра жи ва ња у ве зи са 
пев нич ким и хор ским по ја њем у Пра во слав ној (срп ској) са бор ној цр кви у Те ми шва-
ру у пр вим де це ни ја ма XIX ве ка. Кон сул то ва ни за пи сни ци и плат ни спи ско ви 
све до че о кон стант ној бри зи Те ми швар ско-град ског об шче ства у ве зи са бо го слу-
жбе ним бла го ље пи јем, чи ји је не из о став ни еле мент цр кве но по ја ње.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Те ми швар, Град, Са бор на цр ква, пев нич ко по ја ње, хор ско 
по ја ње.

Увод на раз ма тра ња

Те ми швар је то ком XIX ве ка играо зна чај ну уло гу у цр кве но-на род ном 
жи во ту Ср ба у ба нат ском де лу Хаб збур шке мо нар хи је. Са вер ске тач ке гле-
ди шта, у ње му су се на ла зи ли се ди ште пра во слав ног епи ско па и ка те драл ни 
храм по све ћен Ваз не се њу Го спод њем, гра ђен из ме ђу 1745. и 1748, а до гра ђи ван 
1791. го ди не. Храм је и у пр вој по ло ви ни XIX ве ка до жи вео зна чај не об но ве 
и улеп ша ва ња. Ма да је у ду хов ну над ле жност епи ско па те ми швар ског пот-
па да ло све ста нов ни штво „не у нит ска го во сточ на го ис по вје да ни ја” Епар хи-
је без об зи ра на на ци о нал ност (Ср би, Ру му ни, Цин ца ри и Гр ци), жа ри ште 
пра во сла вља али и на ци о нал не све сти за Ср бе у Те ми шва ру (а по себ но оне 
ко ји су жи ве ли у са мом Гра ду1 и не по сред ној око ли ни), би ла је упра во Са бор-
на цр ква, на Глав ном тр гу2.

При цр кви је де ло ва ло Те ми швар ско град ско об шче ство3, ко је је од лу чи-
ва ло у ве зи са згра да ма у вла сни штву, осо бљем, али и са мом цр квом, од но сно 
у ве зи са свим оним што је по треб но за пра вил но од ви ја ње бо го слу же ња.

1 Град је цен трал ни кварт мо дер ног Те ми шва ра, об ли ко ва ног по сле 1716. го ди не, на кон осло-
бо ђе ња Ба на та од Ту ра ка.

2 Са да шњи Трг ује ди ње ња (Piaţa Uni rii).
3 Об шче ство је би ло управ но те ло при цр ква ма (па ро хи ја ма) Кар ло вач ке ми тро по ли је све 

до 1868. го ди не, ка да је из да та Уред ба о уре ђе њу цр кве них, школ ских и фун да ци о них де ла Грч ко
ис точ не срп ске ми тро по ли је, одо бре на цар ским Ре скрип том 10. ав гу ста 1868. го ди не.
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Цр кве но по ја ње, као не из о став ни део свих бо го слу же ња, би ло је у жижи 
па жње Об шче ства, које је желело да у Са бор ној цр кви она буду што леп ша, 
склад ни ја и уз ви ше ни ја, она ко ка ко је и при ли чи ло ка те драл ном хра му про-
стра не епар хи је. Ма да су, без сум ње, од лу ке у ве зи са цр кве ним по ја њем до-
но ше не још од осни ва ња Об шче ства у XVI II ве ку, пи са ни тра го ви о ре дов ном 
де ла њу (у ви ду за пи сни ка сед ни ца) са чу ва ни су тек по чев са 1801. го ди ном.

Због огра ни че но сти про сто ра, али и чи ње ни це да су по че ци хор ског 
по ја ња при Са бор ној цр кви у Те ми шва ру знат ним де лом об ра ђе ни и об ја вље-
ни у за себ ном ра ду4, у овом ра ду из не ће мо по дат ке ко ји се од но се на пр ве 
че ти ри де це ни је XIX ве ка (до 1840. го ди не).

Пев нич ко по ја ње

Ма да се не мо же по у зда но ус твр ди ти ко ји су се на пе ви по ја ња мо гли 
чу ти у те ми швар ском хра му на по чет ку XIX ве ка (упра во у вре ме ка да се 
од ви ја ла ре фор ма срп ског по ја ња), са свим је из ве сно да је Об шче ство брину ло 
о на чи ну на ко ји се по ја ње из во ди на бо го слу же њи ма. Већ у за пи сни ку пр ве 
сед ни це одр жа не 1801. го ди не на ишли смо на за пис ко ји се од но си упра во на 
по ја ње, у кон тек сту бо го слу жбе ног бла го ље пи ја. До но си мо га у це ли ни:

То је же Об шче ство раз су див, да за бла го ље пи је и бла го чи ни је цер ков но је; 
осо би то же при здје шњеј Ка те драл ној цер квје, идје же тр гов ци, и зна ме ни та-
ја ли ца от ра зних стран со би рај тсја, два спо соб ни ја пјев чи ки нео б хо ди мо 
нужд ни ји сут; та ко ви ји так без ижди ве ни ја и по треб на го тро шка из о бр је ти сја 
не мо гут; то го ра ди:

За кљу че но двум при ста вље ним пјев чи кам, ка ждо му по 30. fl- сир јеч 
обо јим 60 фо рин ти, под име нем го ди шњи ја пла ти опре дје ли ти, о сем же но во 
из бра ни ја ту то ри цер ков ни ја, да они от 1го ја ну а ри ја се го го да за чен ша пред-
на зна че ну ју пла ту ви ше по мја ну тим двум пјев чи кам на кви ту уз да дут, увје-
до ми ти.5

Са бор на цр ква у Те ми шва ру би ла је нај зна чај ни ји пра во слав ни вер ски 
обје кат у Ба на ту то га вре ме на. Не чу ди, да кле, што се Об шче ство хте ло нај-
бо ље по ка за ти пред мно го број ним стра ним „зна ме ни тим ли ци ма” ко ја су 
цр кву по хо ди ла, обич ним да ни ма, од но сно то ком не дељ них или пра знич них 
бо го слу же ња. Са пра вом је уста но вље но да се ква ли тет ни пој ци мо гу за др-
жа ти са мо уко ли ко има ју од го ва ра ју ћа при ма ња и усло ве за жи вот, па је 
од лу ка би ла са свим на ме сту. Ме ђу тим, Град је мал те не то ком це ло га XIX 
ве ка био кварт у ко јем су ста ро се де о ци би ли ма ло број ни. Углав ном се у Град 
до ла зи ло и из Гра да од ла зи ло; обил но се тр го ва ло и уоп ште по сло ва ло, учи ло, 
ра ди ло на од ре ђе но вре ме, али се, из гле да, ни је ду го за др жа ва ло. 

4 Де јан По пов, „Хор ско по ја ње при Срп ској са бор ној цр кви у Те ми шва ру (1836–1844)”, Те
ми швар ски збор ник 7, Но ви Сад, 2012, 87–102.

5 Ар хив Пра во слав не срп ске епар хи је те ми швар ске (у на став ку тек ста: АП СЕТ), Фонд 
Па ро хи је (у на став ку тек ста: ФП), Па ро хи ја Те ми швар (Град) (у на став ку тек ста: ПТГ), Про то кол 
со бра ни ја Об шче ства те ми швар ска го во сточ на го ис по вје да ни ја (у на став ку тек ста: За пи сник) 
1801–1829, бр. 6 / 30. 3.1801, 3/а.
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Кон ста ту ју ћи (пет го ди на ка сни је) „да бла го че сти во је Об шче ство под 
30ем мар том [1]801. ље та […] во здер жа ни је двух пјев чи ков при здје шњеј цер кви 
град ској уста но ви ло јест, а та ко вих оба че ни ње не имје ју шче”, те ми швар ски 
про то пре зви тер Кон стан тин Шу боњ је Об шче ству пред ста вио дво ји цу (сво-
јих) ђа ка, Ге ор ги ја Стан ко ви ћа из До гњеч ке6 и Ми ха и ла Га ври ло ви ћа из 
Фен ла ка; њих ће Об шче ство та да и за по сли ти, под на ве де ним усло ви ма7.

Об шче ство је то ком сле де ће де це ни је уве ли ко при пре ма ло град њу Об шче-
стве ног до ма, што је зах те ва ло зна чај не фон до ве. У том сми слу, „по ње же да 
кра сно пје ни је ко бла го ље пи ју цер ков но му пра во вјер них же по бу жде ни ју на 
те пљеј ши ја м[о]литви не ма ло при но сит, то го ра ди за кљу че но јест: Хо тја да 
би по ле зно и нужд но би ло и два пјев ца при цер кви сеј имје ти, сма тра ју шче 
нич то мен ше, что цер кве се ја го ди шњи при хо ди ни су то ли ки да би кро мје 
про чих со дер жа ни ја тро шков два пјев ца дер жа ти сја мо гла, о еже у ка пи тал 
цер кве и та ко ма ли сушч не ко сну ти, но ижди ве ни је си це во ток мо от ка жде 
го ди шња го при бит ка под не сти мо шчи, за ни ње је ди на го ток мо пјев чи ка 
при ста ви ти”. Да ље се пред ви ђа да се са до тич ним је ди ним пој цем са ста ви 
уго вор, да му се но вац ис пла ћу је тро ме сеч но, узи ма ју ћи че твр ти ну при хо да 
из цр кве не ка се, а уко ли ко но вац не би при сти гао, „всја пра во вјер ни ја цер кве 
чле ни” мо ра ли би да до пу не сво ту из соп стве них из во ра8. 

Ма да нам име пој ца из то га вре ме на ни је по зна то, са зна је мо да му је 
1818. го ди не ме сеч на пла та по ве ћа на на 15 фо рин ти.9

У па ро хиј ском ар хи ву са чу ва но је пи смо да ти ра но 22. мар та 1820. упу-
ће но „Ви со ко бла го че сти во му Об шче ству цер кве здје шни ја ва ро ши Те ми-
швар ској гра да сво бод на го” од стра не „все по кор њеј шег слу ге” Ди ми три ја 
Јан ко ви ћа, „жи те ља здје шни ја ва ро ши и ка те драл ни ја цер кви пјев ца”, у ко јем 
„с глу бо чај шим стра хо по чи та ни јем” мо ли да му се про ду жи уго вор: 

По ње же да по от су стви ју бив ше га пјев ца на мје стје је го сту пио је сам аз 
до лу под пи са ниј ро жден здје шни ја ва ро ши, и от то го вре ме до дњес во ље вој 
стра ни здје шни ја Цер кви свја та го пје ни ја, при ље жно, во вре мја не пре сјеч но 
и сер деч но на бљу да вао је сам, ка ко што Ви со ко бла го че сти во му Об шче ству 
по зна то јест; то го ра ди и усу жда ју сја по ни зно все по кор њеј ше мо ли ти Ви со ко-
бла го че сти во је Об шче ство и Го спо да ром кти то ром, во је же би мње при ви ше 
ре че ној слу жби, то јест за пјев ца здје шни ја Цер кве и у бу[ду]шчаја оста ти ми-
ло сти во бла го и зво ље ли, за не ка ко до дњес, та ко же и от се ље у бу ду шче не из-
мје но об хо жда ва ти се бу дем, па ки Ви со ко бла го че сти во је Об шче ство всепо[ко]-
рњејше мо лом, да не би сте ме от се ју ре че ну ју слу жбу отверг ну ли, но ве ли ко је 
бла го дје ја ни је со мно ју учи ни ли, да мо гу и аз за мој труд при па да ју шче је пла-
те мо ју дје цу у Бо гу пре пи та ти, за не ка ко что би стра ни слу жио рав ним начи-
ном и аз мо гу аки ов да шњи до мов ниј со ра жда нин Цер ков с[вја]тују слу жи ти, 
но аз над је ју сја да ми ло сер ди је ва ше на ме не мо ља шче му сја на со вер шен ству 
мо ље ни ја мо је го со бла го и зво ље ти бу де те.10

6 Се ло Do gne cea (мађ. Dognácska), у да на шњој Ка раш-Се ве рин ској жу па ни ји.
7 АП СЕТ, ФП, ПТГ, За пи сник 1801–1829, бр. 7 / 18. 3. 1806, 11/а–11/б.
8 Исто, бр. 3 / 13. 12. 1817, стр 72/б–73/а.
9 Исто, бр. 2 / 4. 11. 1818, 79/а.
10 Ар хив Пра во слав не цр кве не оп шти не Те ми швар-Град (у на став ку тек ста: АП СЦОТГ), 

Фонд до пи си (у на став ку тек ста: ФД), све жањ за 1820. го ди ну.
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Сле де ће, 1821. го ди не, „Бла го че сти во је Об шче ство си је те ми швар ско је 
ви ше крат в раз су жде ни је взјав ше, да за бла го ље пи је и укра ше ни је цер ков-
но је на роч ње же при здје шњеј ка те драл њеј цер кви и дје же ино го и зна ме-
ни та го са на ли ца от ра зних стран со би ра јут сја, два спо соб на и уми ља то го 
гла са пјев чи ка нео б хо ди мо нужд на сут”, на пред лог ме сног школ ског упра-
ви те ља Да ни ла Пе тро ви ћа, би ва за по слен Сте фан Дра ку лић, као „пјев чик”, 
али и „с тим до дат ком […], да он учи лишчну ју ју ност в пје ни ји цер ков њем 
сир јеч ка ждој ден је дин час об у ча јет”.11 За це ло ку пан по сао, при мао је ме-
сеч но 16 фо рин ти в. в.12 

По ме ну ти Ди ми три је Јан ко вић ни је, из гле да, на ста вио као по јац, али се 
у Са бор ној цр кви за др жао као „цер ков ниј син”, то јест цр кве њак. По чет ком 
1825. го ди не он се обра тио Об шче ству са мол бом за по бољ ша ње пла те, „из 
при зр је ни ја что он не ток мо они ја услу ги иже от цер ков на го си на взи ску-
јут сја при ље жно тво рит, но всег да, јег да ко ја стра на пјев ца снаб дје на го при-
лич ним пје ти јем ли ше на јест, сам пје ти от хо дит”.13 Слич на си ту а ци ја за бе-
ле же на је и 1831. го ди не, те је Јан ко ви ћу због ње го вог ра да у цр кви, и због 
че стог за ме њи ва ња ре дов ног пој ца го ди шња пла та по ви ше на са 200 на 250 
фо рин ти.14

По но во кон ста ту ју ћи да „кра сно пје ни је ко бла го ље пи ју цер ков но му 
пра во вјер ним […] слу жит”, а исто вре ме но и да је ме сеч на пла та од 6 ф. не-
до вољ на, Об шче ство је од лу чи ло да осам пу та го ди шње (о Го спод њим пра-
зни ци ма) у цр кви иде и пе ти тас, те да се са ку пље ни при ход до де ли пој цу.15 
Ве ро ват но је и то би ло не до вољ но, па је 1833. го ди не пој цу Га ври лу Ми ло-
ше ви ћу пла та по ве ћа на са 6 на 8 ф. в. в.16

Ми ло ше ви ћа је на сле дио Ме хал ча нин17 Ан дри ја Гру јић, ко ји је по јач ку 
слу жбу у Гра ду за по чео 1. ок то бра 1833. го ди не. Он се обра тио Об шче ству 
„је же би […] је го за пјев чи ка на упра зње но је мје сто при хра мје с[вја]т[а]го 
Во зне се ни ја Г[оспо]дња уто ли ко бол ше вос при ми ло, уко ли ко он пје ти ја и 
пра ви ли цер ков ни ја, ка ко что при хра мје су шчем он се бе ви ше крат јав но 
да ти усли шат”. По чет на пла та му је та ко ђе би ла 8 фо рин ти в. в.18 

Исту пла ту је то ком 1834. и 1835. го ди не ужи вао и по јац Те о дор Ди ми-
три је вић.19 Ње га ће по чев са 1. апри лом 1835. за ме ни ти свр ше ни бо го слов 
Ва си ли је Бе рар, са ме сеч ном пла том од 10 ф. в. в.20 

Сви су из гле ди да до тич на два пој ца ни су за до во ља ва ли укус и же љу 
Те ми шва ра ца за леп шим по ја њем. Ма да су се тих го ди на у хра му од ви ја ли 

11 АП СЕТ, ФП, ПТГ, За пи сник 1801–1829, бр. 5 / 23. 2. 1821, 98/б–99/а.
12 Све до 1857. го ди не, 1 фо рин та званично се делила на 60 крај ца ра (нов чи ћа). У то вре ме, 

своте су се ра чу на ле би ло у сре бру (са на зна ком С. М. – Con ven ti onsmünze ), би ло у тзв. беч кој 
(ау стриј ској) ва лу ти (на зна ка „в. в.”, од но сно W. W. – Wi e ner Währung). Од нос је био 1 : 2,5.

13 АП СЕТ, ФП, ПТГ, За пи сник 1801–1829, бр. 7 / 8. 2. 1825, 132/а–132/б.
14 АП СЕТ, ФП, ПТГ, За пи сник 1830–1835, бр. 63 / 23. 3. 1831, 46/б–47/а.
15 Исто, бр. 67 / 23. 3. 1831, 47/б.
16 Исто, бр. 153 / 30. 1. 1833, 92/б.
17 У пи та њу је Ме ха ла, не ка да шње се ло, по то ње пред гра ђе, а да нас кварт Те ми шва ра.
18 АП СЕТ, ФП, ПТГ, За пи сник 1830–1835, бр. 175 / 20. 10. 1833, 104/б.
19 Исто, бр. 213 / 26. 6. 1834, 127/б.
20 Исто, бр. 240 / 24–25. 3. 1835, 141/б.
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ва жни по сло ви (из ра да но вог ико но ста са и др ве на ри је, сли ка ње ико на, по зла-
та), Об шче ство је уста но ви ло да је по треб но да се уве ду шест, или бар че ти ри 
пој ца при бо го слу же њи ма, који треба да се снаб де ју од го ва ра ју ћом „до та ци-
јом”, а ту то ре је оба ве за ло да при ход обез бе де из до бро вољ них при ло га вер-
ни ка, или да, по по тре би, уве ду пе ти тас у цр кви. Ова је од лу ка до не та на 
осно ву кон ста та ци је да:

пје ни је цер ков но је здје во те ми швар ском гра дје, ден на ден умје сто по бољ ша-
ни ја, бољ ше оску дје ва јет, и тјем не ма ло је во серд цах Об шче ства здје шња го 
в пе ча тље ни је со твор ја јет; то го ра ди в дњејш њем за сје да ни ји Об шче ства взем-
ши во зр је ни је раз су жде ни је, да по љеп ша ни је во пје ни ји цер ков ном је же ко 
исти но му со кру ше ни ју бла го го вје ни ју и цје ла го бо го слу же ни ја на ше го укра-
ше ни ју нај ви ше при но си ти, не мен ше и к по бу жде ни ју ко те пљеј шим мо ли твам 
слу жи ти бу дет, не об хо ди мо ви дит сја. 21

Бе ра ра за ме њу је Јо ван По по вић, „Кар ло вач кој бо го сло ви ји IIго ље та 
сли ша тељ”, по чев са 1. ја ну а ром 1836. го ди не. За ни мљи во је да у свом „про-
шче ни ју” за се бе тврди да „у фру шко гор ски с[вја]тији м[о]настири из дјет ска 
не у тру ди мим упра жње ни јем от пер вих пје вец мнит сја би ти”-22

Осни ва ње му шког хо ра при Са бор ној цр кви ав гу ста 1836. го ди не је у 
из ве сној ме ри олак ша ло по сао запослених по ја ца, али су они ипак ре дов но 
де ло ва ли, а Об шче ство је на ста ви ло да во ди ре дов ну бри гу о пој ци ма и о 
њи хо вом пла ћа њу. У том сми слу, већ по ме ну тим пој ци ма Јо ва ну По по ви ћу 
и Ан дри ји Гру ји ћу мар та 1836. по ве ћа на је ме сеч на пла та са 10 на 12 ф. и 30 
кр. в. в.23 Кра јем исте го ди не, Ан дри ја Гру јић је се би из деј ство вао но во по ве-
ћа ње пла те за 3 фо рин те у сре бру (сти гав ши та ко на 8 ф. у сре бру ме сеч но), 
„что он не ток мо обич но је пје ни је ка жди ја дњи со вер ше но по јит, но и на но-
та ма уч ре жде но је пје ни је учи ти, и пред во ди ти тре бу јет”.24 Јо ва на По по ви ћа 
је ав гу ста 1836. епи зод но за ме нио уче ник Си ги смунд Јо ва но вић.25

На осно ву плат них спи ско ва про из ла зи да се Гру јић за др жао бар до-
кра ја 1840. го ди не. Са зна је мо име на и ме сеч ну пла ту оста лих „пјев чи ка”: 
Жи во јин Ко стић26 (1836–1837, 5 ф. С. М.), Јо ван Ра до ва но вић (1837–1840, нај пре 
5, за тим 6 ф. у сре бру27), Ди ми три је Пе тро вић (1837–1840, 12 ф. и 30 кр. в. в.).

Са чу ва но је и пи смо кли ри ка Кон стан ти на Ге ор ги је ви ћа да ти ра но 19. 
сеп тем бра 1837. го ди не, у ко јем мо ли Об шче ство да бу де при мљен за пој ца:

[…]
Раз су жда ја бла го ми шље ни ја и до бро хот но сти Бла го че сти ва го Об шче ства 

пр ја мо всјех пи том цев про сја шчих ми ло сти, в чи сље ко то рој и аз до лу ста вље-
ниј обр је та ју сја; дерз нух про ше ни је мо је под не сти, мо ља по кор њеј ше, да бисте 

21 Исто, бр. 257 / 25. 4. 1835, 150/а–150/б.
22 Исто, бр. 283 / 13/25. 12. 1835, 167/а.
23 АП СЕТ, ФП, ПТГ, За пи сник 1836–1837, бр. 304 / 10/22. 3. 1836, 5/б.
24 Исто, бр. 329 / 1. 11. / 20. 10. 1836, 25/б.
25 Исто, бр. 316 / 16. 8. 1836, 20/б.
26 То ком ав гу ста 1837. за ме њи вао га је Пе тар Про тић, пе вач у хо ру. (АП СЦОТГ, Фонд Фи нан-

сиј ски ак ти (у на став ку: ФА), При зна ни ца б. б. / 1. 9. 1837).
27 Ве ро ват но је Ге ор ги је вић по јао и у хо ру. На ту чи ње ни цу ука зу је пот пис Алек сан дра Ну-

се ра (учи те ља пје ни ја / упра ви теља ли ка) на по је ди ним при зна ни ца ма о при мље ној пла ти.
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ми лост имје ли, мње зва ни је пјев че ско вру чи ти, из сље ду ју шчих под ви за тељ-
них при чин, и убо:

1о. Что аз ка ко Нор мал на ја и Гра ма ти кал на ја учи ли шча во Вер шцје, тако 
пер во је ље то Че ло вје че ски ја на у ки во Те ми швар је со вер ших с до брим успје хом;

2о. Је шче от мла дих ног теј, ово же ла ни је соб стве но је, ово же стар ших 
из во ље ни ју по ви но ве ни је, по вод мње по да ло, во Кли ри кал ном за ве де ни ји 
вер шач ком во удо вољ стви је учи те љеј, и с[вја]тују Бо го сло ви ју, аки сред ство 
к про сја шче му ни ње зва ни ју нужд њеј ше со вер ши ти;

3е. А пов њег да аз от двух ме сја цеј Цер ков с[вја]тују в празд нич них и 
не дјељ них дњех со всја ким при ље жа ни јем до стој но по свје шчах, и при том в 
њем взи ску је ма ја пје ни ја от пра вљах, мо љу је же би че сто љу би во је Об шче ство 
и си је при зр је ло.

Ја же всја си ја, из здје при гну тих до ку мен тов […] ја сње уви ди сја мо гут, 
что же до пла ти и квар ти ра ка са јет сја, по кор њеј ше мо љу за ону ју, ју же ми ло-
сти ју ва ше му пре жде ме не бив шиј пјев чик ужи вал. А, је ли ко долж но стеј мње 
на ле жа шчих ка са јетсј, та ко ви ја со всја ким при ље жа ни јем во удо вољ стви је 
всјех, вјер но и точ но осје шча ју сја ис пол ња ти. […]

Кан ди дат је при мљен за пој ца по чев с 1. фе бру а ром 1838, са ме сеч ном 
пла том од 3 ф. у сре бру.28 И он је нај ве ро ват ни је по јао и у хо ру, те му је кра-
јем 1838. ме сеч на пла та по ви ше на на 5 фо рин ти у сре бру.29 У Те ми швар ској 
са бор ној цр кви он ће се за др жа ти до кра ја 1840. го ди не.

За ни мљи ва је и чи ње ни ца да су пој ци на гра ђи ва ни и ми мо ре дов не пла-
те. При ме ра ра ди, 1838. го ди не је ис пла ће но 6 ф. у сре бру као „ре му не ра ци ја 
пјев цем ко ји су без пла те на Воскресе[није појали]” (ве ро ват но је о Вас кр су 
те го ди не за пев ни цом, сем запослених, појало више по ја ца), од но сно 4 ф. 
„ре му не ра ци ју на Пе тров дан пјев цем”.30

Хор ско по ја ње

Европ ски то ко ви вре ме на до не ли су не са мо про ме не на ге о по ли тич ком 
пла ну већ и про ме не у на сле ђе ним кул тур ним и про свет ним мо де ли ма. 
Срп ски на род ни пр ва ци али и цр кве ни по гла ва ри би ли су но си о ци но вих 
иде ја. Упо ре до са вер ском об но вом пу тем обра зо ва ња, од ви ја ла се и об но ва 
у гра ди тељ ству, сли кар ству и дру гим ви до ви ма умет но сти. Угле да ју ћи се 
на хаб збур шку ба рок ну кул ту ру у ко јој се кре та ло и жи ве ло, гра ђан ство је 
спро во ди ло про ме не, те же ћи да, упр кос свом ис точ ном на сле ђу и сво јој ис-
точ ној ве ро и спо ве сти, не за о ста је у од но су на За пад.

У том вре ме ну по зног ба ро ка и би дер ма је ра, ство ре ни су усло ви за по-
ја ву ви ше гла сне му зи ке и ме ђу пра во слав ци ма у град ским сре ди на ма. Ра зум-
но је прет по ста ви ти да је „За ве де ни је му зи кал ног пје ни ја” ко је је по кре нуо 
Са ва Те ке ли ја још 1835. го ди не у Ара ду31 мо ра ло на ћи од је ка у ши рој око-
ли ни, па и у Те ми шва ру.

28 АП СЦОТГ, ФД, бр. 417/1838.
29 АП СЦОТГ, ФА, При зна ни ца бр. 42 / 31. 12. 1838.
30 АП СЦОТГ, ФА, бр. 81 / 1838.
31 Пре ма нат пи су Те о до ра Па вло ви ћа, Серб ске на род не но ви не, Пе шта, год. II, бр. 13 / 18. 2. 

1839, 49–50.
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Ме ђу пр вим до са да на ђе ним пи са ним тра го ви ма у ве зи са уво ђе њем 
„хар мо ни че ског пје ни ја” (то јест хор ског по ја ња) на ла зи се по но вље на кон ста-
та ци ја Град ског об шче ства фе бру а ра 1834. го ди не да „кра сно пје ни је цер ковно-
је не ток мо ко бла го ље пи ју це р ков но му, но пра во вјер ним же к по бу жде ни ју 
на те пљеј ши ја м[о]литви слу жит”, од но сно од лу ке да са чи ни „де пу та ци ју” 
(ко ми си ју) ко ја је тре ба ло да Об шче ству при ка же за ми сао о „успје ху кра сно-
пје ни ја цер ков на го”, од но сно о на чи ну на ко ји се за ми сао мо же спро ве сти у 
де ло. Ко ми си ју су са чи ња ва ле углед не осо бе: окру жни про та Јо ван Ва сић, 
„бла го род ни” срп ски пле ми ћи Ан то ни је Да ма скин од Не ме та, Ни ко ла Мале-
ни ца од Ста мо ре, Ни ко ла Ђу рич ко од Мо до ша, Ила ри он Вла хо вић (град ски 
се на тор), цр кве ни епи тро пи, итд. Ма да се у пред ме ту не по ми ње до слов но хор-
ско по ја ње, ре ла тив но ста бил но али огра ни че но ста ње пев нич ког по ја ња у Са-
бор ној цр кви мо гло би ука за ти да су Те ми швар ци ипак же ле ли да се цр кве но 
„кра сно пје ни је” раз ви је и у прав цу ви ше гла сја.32 Ме ђу тим, ис ход ра да „депу-
та ци је” нам ни је по знат, ни ти је (до са да) на ђен пи са ни траг у том сми слу.

Две го ди не ка сни је, Алек сан дер Ну сер, „ба сист ро дом из Ips. In byska oder 
Him berg” пре по ру чу је се бе Об шче ству „во је же би […] је го за пјев ца при 
хра мје су шчем С[вја]т[а]го Во зне се ни ја Г[оспо]дња, из при зр је ни ја чно он 
се бе о при ли ци ин шта ла ци је г[оспо]д[и]на ди је це зал на го еп[и]ск[о]па јав но 
дал усли ша ти, за је же год ну пла ћу од 500 f. вв. и квар тир при ји ми ти бла го-
у сердство ва ло”. По што је у то вре ме у Те ми шва ру сто ло вао епи скоп Мак сим 
(Ма ну и ло вић, 1833–1838), мо гло би се прет по ста ви ти да је Ну сер пе вао упра во 
на Ма ну и ло ви ће вом усто ли че њу, а да је од 1833. до 1836. го ди не де ло вао као 
му зи чар на овом под не бљу и да је био у из ве сној ме ри по знат; ни смо, ме ђу-
тим, до са да на шли у ли те ра ту ри ни ка кве дру ге ин фор ма ци је у ве зи са ње-
го вим жи во том и ак тив но шћу. 

Об шче ство је са оду ше вље њем „про си те ља” при ми ло, за по слив ши га 
„за пер ва го пјев ца и упра ви те ља цер ков на го пје ни ја с пла ћом го ди шњим од 
500 f. в.в; такође му је доделило и „квар тир” од јед не со бе у па ро хи јал но му дому, 
на чен ше од 1го апри ли ја / 20. мар та [1]836, с тим оба че из вјест ним усло ви јем 
при ји ми ти: да он не ток мо ка жди ја дни не дјељ ни и пра знич ни у хо ру на но там 
упра вље ни јем сво јим пје ни је пред во ди ти, но и опре дје ле ну ју ност пра вил ним 
пје ни јем на но та ма об у ча ва ти дол жен да бу дет”.33 На ђе ни по да так вре дан је 
по то ме што не дво сми сле но све до чи о по че ци ма хор ског по ја ња при Срп ској 
са бор ној цр кви у Те ми шва ру и ме ђу Ср би ма у Ба на ту уоп ште.

У од но су на до са да об ја вље не чи ње ни це о Ну се ру и ње го вом хо ру – 
при зна ни це о ње го вој пла ти, при зна ни це о пла ти пе ва ча, уго вор из 1839, и, 
нај зна чај ни је, да је за по тре бе сво га му шко га хо ра са ста вио че тво ро гла сну 
Ли тур ги ју – на шли смо по да так да је Об шче ство убр зо по осни ва њу хо ра по-
но во од ре ди ло ко ми си ју („ди рек ци ју”), „да би в сљед за кљу че ни ја Об шче-
ства дње 10го мар та [1]836. […] уста но вље но цер ков но је пје ни је на но та ма 
Об шче ства се го же ла ни јам со вер ше но со о твјет ство ва ло, и ка ко гјад бол ши, 

32 АП СЕТ, ФП, ПТГ, За пи сник 1830–1835, бр. 204 / 3. 2. 1834, 122/б–123/а.
33 АПСЕТ, ФП, ПТГ, Записник 1836–1837, бр. 305 / 10/22. 3. 1836, 6/а.
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и по ра зу мје ни је ме жду пјев чи ков, та ко и со гла сни хор у пје ни јам пор ја доч-
ни је об дер жа ва но и ру ко во ди мо би ло”. Ко ми си ја је има ла „обо зри тељ но око 
над пјев чи ков и пје ни јам цер ков ним с тим бољ ше имје ти, да би во бу ду шче-
је всјак бол ши пор ја док и слад ко пје ни је со гла сно је об дер жи мо би ло”. Да ље 
се ко ми си ја упу но мо ћу је „да она, к цје ло ме по стиг ну ти сја иму шчем цје лу 
у пје ни ју 6, а по ну жди и ви ших пјев чи ков ра ди со вер ше на го и со гла сна го 
хо ра при до би ти, свер ху сем, по со ра змје ри ју их спо соб но сти ју опре дје ли-
ти сја иму шче пла те, при ји ми ти и уста но ви ти мо жет”. До дат но је од лу че но 
да се при ход од че твр тог та са ко ри сти за ис пла ту пе ва ча.34 

Пр во бит но је уго вор са Ну се ром за кљу чен на го ди ну да на, а за тим је 
го ди шње про ду жа ван. За ни мљи ви су по је ди ни де та љи у уго во ру ко ји је 
сту пио на сна гу 10. мар та 1837. Бу ду ћи на чел но за до вољ но по стиг ну тим 
ре зул та ти ма, Об шче ство „ко то ро му кра сно пје ни је на серд цу ле жит” је за 
још го ди ну да на про ду жи ло уго вор са Ну се ром, по ста вља ју ћи му пак „усло-
ви је” да „по но там они ма, и убо по при мје ру беч ка го в ро син ској ка пе ли, и 
три је стан ско в та мо шњеј серб ској цер кви упо тре бља је ма го на но та ма пје-
ни ја, ко то ре но те је му Об шче ство си је при ба ви ти, и пред ло жи ти бу дет; 
отлуч но оба че од сво јих соб стве них ли бо ино стра нах за ко нов те а трал них 
про из но сја шчих ком по зи ци јах и уда ре ни јах пје ни је ток мо к на ше му за ко ну 
свој стве но је об у ча ва ти, и упра вља ти имат.” По да так је зна ча јан по што вре-
мен ски тач но по твр ђу је по зна то по сто ја ње ви ше гла сја у Ру ској ка пе ли у 
Бе чу, али и ма ње по зна то хар мо ни че ско пје ни је у Тр сту.35 Да ли је Об шче ство 
(очи глед но не за до вољ но што по ја ње Ну се ро вог хо ра ни је за сно ва но у пот-
пу но сти на хар мо ни за ци ја ма тра ди ци о нал них пев нич ких на пе ва) на кнад но 
на ба ви ло нот ни ма те ри јал и да ли га је Ну сер ко ри стио, од но сно да ли су у 
на ђе ној Ли тур ги ји већ об у хва ће не не ке од на ба вље них ком по зи ци ја или је 
до тич на Ли тур ги ја ис кљу чи во Ну се ро во де ло – оста ју, за са да, не раз ја шње-
на пи та ња. Нај зад, у ре ше њу Об шче ства се пре по ру чу је Ну се ру „с ју но стем 
је му при чи сле ним при стој но и уч ти во по сту па ти, с тим угро же ни јем, да 
ашче би он во долж но сти в при зр је ни ји бољ шег тру до љу би ја и же љи Об шче-
ства не со о твје ство вал, пред ва ри тељ но је му је дин ме сјац от ка за ти и не че ка-
ју шчи со вер ше ни је кон трак ту ал на го вре ме не је го ко неч но от пу сти ти бу дет.”36 
Ово ука зу је да су из ме ђу хо ро у пра ви те ља и пе ва ча по сто ја ла из ве сна (мо жда 
и не ми нов на) не сла га ња.

Под Ну се ро вим ру ко вод ством хор је де ло вао ско ро че ти ри го ди не. Већ 
20. ја ну а ра 1840. „из при чи ни је го ва го сла ба го здра ви ја” он под но си пи сме ну 
на ја ву о на пу шта њу рад ног ме ста град ском Об шче ству, ко је усва ја „ре зиг-
на ци ју” и до де љу је му пла ту, по уго во ру, за от ка зни рок, све до 20. апри ла 
1840. го ди не.37

34 Исто, бр. 322/ 27. 8. 1836, 22/б–23/а.
35 Упор. Da ni ca Pe tro vić, „Du hov na mu zi ka u Srp skoj cr kve noj opšti ni u Tr stu”, Mu zi ko loš ki 

zbor nik XXV, Lju blja na, 1989, 95–105.
36 АП СЕТ, ФП, ПТГ, За пи сник 1836–1837, бр. 334 / 12/24. 1. 1837, 33/б.
37 АСПЦОТГ, Фонд Про то ко ли, За пи сник 1840–1841, бр. 526/ 11. 2. 1840.
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За кључ ци

Нај ве ћи део при ка за них по да та ка о цр кве ном по ја њу при Пра во слав ној 
(срп ској) са бор ној цр кви у Те ми шва ру об ја вљу је се пр ви пут. Уоп ште гле да-
но, они све до че о ак тив ном бо го слу жбе ном жи во ту при нај ва жни јем хра му 
исто риј ске Епар хи је те ми швар ске, али и о не пре ста ној те жњи те ми швар ског 
град ског Об шче ства ка бо го слу жбе ном бла го ље пи ју (и) кроз цр кве но по ја-
ње. Да ље кон сул то ва ње па ро хиј ског ар хи ва и иних из во ра (као што су ста ре 
бо го слу жбе не књи ге, на чи јим се мар ги на ма мо гу на ћи за ни мљи ви за пи си, 
или пак ко лек ци је ло кал них ли сто ва из то га вре ме на) мо гло би упот пу ни ти 
спи сак по ја ца из раз ма тра ног пе ри о да, а мо жда и обе ло да ни ти не ке но ве чи-
ње ни це у ве зи са по сто је ћим бо го слу жбе ним при ли ка ма у Са бор ној цр кви. 

У ве зи са хор ском му зи ком на ђе ни по да ци упот пу њу ју дра го це не ин-
фор ма ци је о по че ци ма хор ског ви ше гла сја ме ђу Ср би ма у Те ми шва ру, али 
и це лом Срп ству. Уз са да већ по зна те (али још увек шту ре) по дат ке о Алек-
сан де ру Ну се ру – пр вом „упра ви те љу ли ка”, ње го вим пе ва чи ма-ама те ри ма 
и оп штим усло ви ма де ло ва ња хо ра, иза зов за да ља ис тра жи ва ња пред ста вља 
упра во на ђе ни нот ни ма те ри јал. По ре ђе ње са нот ном ли те ра ту ром то га вре-
ме на, ко ја је мо ра ла по сто ја ти и у дру гим срп ским сре ди на ма Хаб збур шке 
им пе ри је, пру жи ће без сум ње ја сни ју сли ку у ве зи са по че ци ма хор ске де лат-
но сти Ср ба са на ших про сто ра.

NOI IN FOR MAȚII  DE SPRE CÂNTUL BI SE RI CESC  
LA CA TE DRA LA OR TO DOXĂ (SÂRBĂ) DIN TI MIȘOA RA  

ÎN PRI ME LE DE CE NII ALE SE CO LU LUI AL XIX-LEA 
De jan Po pov

Re zu mat

În luc ra re sunt pre zen ta te une le re zul ta te ale cercetărilor cu pri vi re la cântarea 
bisericească de strană şi corală de la Ca te dra la Or to doxă (Sârbă) în pri me le de ce nii ale 
se co lu lui al XIX-lea. Pro ce se le ver ba le şi do cu men te le fi nan ci a re con sul ta te mărturisesc 
de spre gri ja constantă a Comunităţii Or to do xe din Ti mişoa ra (Ce ta te) cu pri vi re la fru-
mu seţea sluj be lor, a căror par te nelipsită este şi cântarea bisericească.

NEW IN FOR MA TION ON CHURCH CHAN TING  
AT THE ORT HO DOX (SER BIAN) CAT HE DRAL IN TI MIȘOA RA  

IN THE FIRST DE CA DES OF THE 19TH CEN TURY
De jan Po pov

Sum mary

The ar tic le pre sents the re sults of the re se arch re gar ding the stall and cho ral chan-
ting in the Ort ho dox (Ser bian) Cat he dral in Ti mişoa ra du ring the first de ca des of the 19th 
cen tury. The con sul ted mi nu tes and fi nan cial do cu ments te stify the con stant con cern of 
the Ort ho dox Com mu nity of Ti mişoa ra (Ci ta del) abo ut the em bel lis hment of the church 
ser vi ces, who se in di spen sa ble ele ment is chan ting.





Го ди не 2020. у из да њу Тем пу са из Те ми шва-
ра об ја вље на је из у зет но ва жна пу бли ка ци ја 
– Пр ви ма тич ни про то ко ли у Те ми шва ру. При-
ре ђи вач овог дра го це ног ру ко пи са, али и ау тор 
тек сто ва ко ји пра те из да ње, је сте Сте ван Бу-
гар ски. Реч је о из да њу ма тич них про то ко ла 
из 1727. и 1755. го ди не, нај ста ри јих по зна тих 
до ку ме на та овог про фи ла из кул тур не исто-
ри је те ми швар ских Ср ба. Пу бли ка ци ја, уз 
фо то ти пи ју, под ра зу ме ва и пра те ћи тран-
скрипт, увод на по гла вља о кул тур но-исто-
риј ском ми љеу Те ми шва ра то ком XVI II ве ка, 
тран скрип тив на на че ла при ме њи ва на у из да-
њу, као и низ ре ги ста ра, да тих на кра ју књи ге.

Пу бли ка ци ју отва ра по гла вље „При ступ”, 
иза чи јег се скром ног на зи ва кри је ве о ма ва-
жан сег мент шти ва ко ји чи та о ца уво ди у епо ху, 
ожи вља ва ју ћи – и илу стра ци ја ма и реч ју – 
жи вот Ср ба у Те ми шва ру у XVI II ве ку. Сте-
ван Бу гар ски, ау тор ових тек сто ва, ве о ма жи-
вописнo до ча ра ва чи та о цу осам на е сто ве ков-
ни пор трет свог гра да, ва жног стра те шког 
ме ста још од сред њег ве ка ко је је би ло под 
тур ском вла шћу од 1552. до 1716, ка да га осва-
ја ју Ау стри јан ци. Ур ба ни стич ке, де мо граф-
ске и ци ви ли за ци о не про ме не ко је је до не ла 
но ва за пад но е вроп ска кул ту ра ути ца ле су на 
раз вој Те ми шва ра, а но во др жав но уре ђе ње 
са ја сно по ста вље ним зах те ви ма о еви ден ти-
ра њу ста нов ни штва ре зул ти ра ло је по ја вом 
пр вих по пи са до ма ћин ста ва, од ка да да ти ра-
ју и нај ста ри ји ма тич ни про то ко ли срп ског 
ста нов ни штва – пред мет ис тра жи ва ња у овој 
пу бли ка ци ји. 

Уз по дат ке о то ме где се при ре ђен ру ко пис 
на ла зи, С. Бу гар ски га детаљно описује, на во-
де ћи са др жај сва ке те мат ске це ли не у ње му. 
У пи та њу је, на и ме, „адли гат раз ли чи тих до-
ку ме на та и за пи са из пе ри о да 1727–1838. го-
ди не”, ко ји са др жи 216 ли сто ва, не у јед на че но 
па ги ни ра них, што је зах те ва ло ин тер вен ци ју 

при ли ком ну ме ра ци је стра ни ца. Адли гат се 
са сто ји од две веће це ли не. У оба слу ча ја реч 
је о ма тич ним књи га ма, при че му је пр ва за-
ве де на 1727. г. при Цр кви Све тог Ге ор ги ја, а 
дру га 1755. г. – при Са бор ној цр кви Ваз не се-
ња Го спод њег. По ред ис црп них по да та ка о 
хро но ло шким не пра вил но сти ма, при ре ђи вач 
да је и по дат ке о бро ју упи са кр ште них, вен-
ча них, умр лих, пре о бра ће них и др. По себ но 
пот по гла вље по све ће но је те ми швар ским пра-
во слав ним цр ква ма, под чи јим су окри љем 
за ве де ни ана ли зи ра ни про то ко ли, али и ми-
тро по ли ту Мој се ју Пе трови ћу и епи ско пу 
Ге  ор ги ју По по ви ћу, по чи јим је на ре ђе њи ма 
и по че ло во ђе ње књи га.

При ре ђен адли гат, до са да са мо фраг мен-
тар но об ја вљи ван, нај дра го це ни ји је сег мент 
пу бли ка ци је јер, у ви ду об ја вље них свих за-
пи са ко ји се од но се на кр ште ња, вен ча ња и 
уми ра ња, по ста је до сту пан нај ши рем чи та-
ла штву, а сво јим са др жа јем ну ди по дат ке о 
раз ли чи тим до ме ни ма жи во та срп ског ста-
нов ни штва у Те ми шва ру XVI II ве ка. Пи шу ћи 
упра во о овим вред но сти ма, ау тор ка же да они 
„до ча ра ва ју сли ку та да ње га пра во слав ног 
жи вља у Те ми шва ру: оно ма сти ку, за ни ма ња, 
дру штве ни по ло жај, дру штве ни углед, рас по-
ред по квар то ви ма и пред гра ђи ма, про жи ма ње 
са жи те љи ма иних на род но сти, де мо граф ска 
кре та ња у са мом гра ду, по вре ме на до се ља-
ва ња из дру гих кра је ва и из дру гих др жа ва, 
вер ске пре ла зе, цр кве ну ор га ни зо ва ност, ис-
трај ност у пра во сла вљу, спи ско ве све ште ни ка, 
са ве сност или не са ве сност све ште ни ка у во-
ђе њу ма тич них про то ко ла и слич но” (стр. 23). 

Уз де таљ не на по ме не о ма ни ру во ђе ња при-
ре ђе них тек сто ва, о по да ци ма ко је они ну де и 
њи хо вим мо гу ћим ин тер пре та ци ја ма, прире-
ђи вач да је и нео п ход на об ја шње ња о на чи ну 
при ре ђи ва ња и тран скрип тив ним ре ше њи ма 
при ме ње ним у из да њу. 

ОЦЕ НЕ И ПРИ КА ЗИ
UDC 94(=163.41)(498.5)”17”(049.32)

Дра го це на збир ка нај ста ри јих ма тич них про то ко ла  
у Те ми шва ру

Сте ван Бу гар ски, Пр ви срп ски ма тич ни про то ко ли у Те ми шва ру,  
Тем пус, Те ми швар 2020, 411 стр.
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По себ ну вред ност овог по гла вља пред ста-
вља ју фо то гра фи је, ма па и гра фи ко ни, ко ји 
упот пу њу ју до жи вљај чи та о ца, чи не ћи га ди-
на мич ни јим и на уч но пот кре пље ни јим.

На ред на два по гла вља – „По гла вље дру го. 
Ма тич ни про то кол за ве ден 1727. го ди не” и 
„По гла вље тре ће. Ма тич ни про то кол за ве ден 
1755. го ди не” – цен трал ни су део овог из да-
ња, у ко јем бри жљи ви чи та лац мо же про на ћи 
по дат ке о све му оном на шта је при ре ђи вач 
скре нуо па жњу у увод ним тек сто ви ма. При-
ре ђи вач ки по сту пак, као што је ре че но, под-
ра зу ме вао је тран скрип ци ју ори ги нал них тек-
сто ва, при че му сва кој стра ни ци тран скрип-
та прет хо ди чи тљи ва фо то гра фи ја ру ко пи са 
у ори ги на лу. На тај на чин, чи та лац до би ја 
пот пун увид у ори ги нал на гра фиј ско-ор то-
граф ска ре ше ња, а по не кад те шка гра фе мат-
ска про зир ност ру ко пи са би ва пре ва зи ђе на 
тран скрип том. 

По след ње по гла вље под ра зу ме ва збир ку 
реч ни ка и раз ли чи тих ре ги ги ста ра: „Реч ни-
ка стра них и рет ко упо тре бља ва них ре чи” 
(нпр. му ка та, ла за рет, па ча џи ја, кам би ја турк-
нехт, је фи мер, зи ле и сл.), те ре ги стра (1) име на 
све штен ства ко је је оба вља ло тре бе или пак 
оних ко ји су по ми ња ни у дру гим при ли ка ма, 
име на да тих на кр ште њу (нпр. Ага пи ја, Алим-
пи је, Ан ђе ли ја, Ар се ни је, Ђу ли ја на, Де спа, 
За ха ри је, Иг нат, Јев до ки ја, Ксан ти па, Јо а ники-
је, Ми ха и ло, Пе ла ги ја, Ру жа, Са ва, Со фро ни је 
и сл.), (2) на зи ва за за ни ма ња и ти ту ле ро ди-
те ља и ку мо ва (нпр. аба џи ја, би риш, бир таш, 

ај ваз, ко вач, ко лар, пу ту њаш, пу шкаш, шнај-
дер, фур ман, шу пер, ка плар и сл.) и (3) ге о граф-
ских на зи ва по све до че них у ру ко пи су (нпр. 
Бра шов, Ка ла ча, Кла до во, Кра јо ва, Ли по ва, 
Ме ха ди ја, Над лак, Печ ке рек, Ре каш, Са ри да, 
Че неј, и др.).

При ре ђи ва ње ру ко пи сних тек сто ва са мо по 
се би исто вре ме но је и ва жан и зах те ван за да-
так. Оно не под ра зу ме ва са мо до бро по зна ва ње 
гра фиј ско-ор то граф ских на че ла тра ди ци о-
нал не ћи ри ли це не го и је зи ка на ко јем су да ти 
тек сто ви пи са ни. По ред то га, без ја сног уви да 
у окол но сти под ко ји ма су при ре ђи ва ни тек-
сто ви на ста ја ли, те ши рег кул тур но-исто риј-
ског ми љеа, сва ка вр ста при ре ђи вач ког по сла 
оста је не до ре че на и нео ства ре на у пот пу но-
сти. Тек у за о кру же ној це ли ни, по пут оне ко ја 
је да та у овом из да њу, ре а ли зу ју се два при-
мар на за дат ка ко је при ре ђи ва чи мо ра ју се би 
по ста ви ти – пот пу на до ступ ност ори ги на ла 
уз при ре ђе но шти во, те ја сан увид у све доме-
не при ре ђе ног тек ста – и исто риј ске, и кул ту-
ро ло шке, и са др жин ске. 

Има ју ћи све на ве де но у ви ду, пра во је за-
до вољ ство чи та ти књи гу ко ја иза се бе има 
при ре ђи ва ча по пут Сте ва на Бу гар ског бу ду-
ћи да се у сва ком ње ном сег мен ту огле да из-
ра зи та по све ће ност по слу и љу бав ко ју овај 
чо век осе ћа пре ма свом гра ду.

Иси до ра Бје ла ко вић
Фи ло зоф ски фа кул тет

Но ви Сад
isi do ra.bje la ko vic @gmail.com 

UDC 655.4:061(=163.41)(498)”1994/2018”(049.32)

Сте ван Бу гар ски, Из да вач ки по ду хват Са ве за Ср ба  
у Ру му ни ји 1994–2018, Са вез Ср ба у Ру му ни ји,  

Те ми швар 2020.
Пред на ма је још је дан ка пи тал ни из да-

вач ки по ду хват, од осо би те ва жно сти за нас, 
Ср бе из Ру му ни је. За што ка пи тал ни? Па, у 
вре ме ну ка да нас мно ги, и у Ру му ни ји (што, 
не ка ко, ни је ни за чу ђе ње), али и у Ср би ји (што, 
у нај ма њу ру ку, иза зи ва не ла го дан осе ћај) пре-
не бре га ва ју или чак ома ло ва жа ва ју, што се 
ства ра ла штва ти че, по ја ви ла се ова зна ме ни та 
књи га, ко ја ар гу мен то ва но до ка зу је на ко ји се 
на чин, по след њих де це ни ја, ши ри ла штам па-
на реч Ср ба у Ру му ни ји, као ло гич ни на ста-
вак ви ше ве ков не тра ди ци је књи жев ног ства-
ра ла штва. Сам на слов књи ге, а исто вре ме но 

и њен обим, су ге ри ше да пра ће ње ак тив но сти 
јед не из да вач ке ку ће (у ери све стра ног ко ри-
шће ња ком пју те ра), у на шем слу ча ју из да вач-
ке ку ће Са ве за Ср ба у Ру му ни ји, за пе ри од од 
че тврт ве ка, ни је ни ма ли али ни лак по ду хват.

Ау тор је (а ко би дру ги) Сте ван Бу гар ски, 
ин же њер по про фе си о нал ном обра зо ва њу, 
али књи го љу бац, књи го пи сац, вред ни са ку-
пљач књи га и ча со пи са по свом де ло ва њу (осо-
би то у по зни јим го ди на ма, ка да је, на кон пен-
зи о ни са ња, мо гао да рас по ла же сво јим вре-
ме ном „до ми ле во ље”). Стр пљи во је Сте ван 
Бу гар ски го ди на ма са ку пљао све што се у 
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Ру му ни ји штам па ло и из да ва ло на срп ском 
је зи ку, си гур но има ју ћи на уму иде ју да ће 
јед но га да на на ред сти ћи да на пи ше и књи-
гу та кве вр сте. Јер, Сте ван Бу гар ски је чо век 
ко ји, што се ау тор ства књи га ти че, ни ко ме не 
ве ру је на реч: за ње га књи га по сто ји тек ако 
је ви ди, пре ли ста и о њој за бе ле жи основ не 
по дат ке. А до каз да су све те штам па не је ди-
ни це ви ђе не („и про шле кроз ау то ро ву ру ку”) 
је су и ко пи је спољ них ко ри ца (код мо но граф-
ских пу бли ка ци ја и код го ди шња ка), од но сно 
гра нич ни ти по ви на слов них стра ни ца, код 
оста лих пе ри о дич них пу бли ка ци ја. У том 
сми слу не ки бу ду ћи ис тра жи вач (мо жда и 
не ки бу ду ћи ау тор пи са ња кри тич ке исто ри је 
на ше за ви чај не књи жев но сти) или са мо не ко 
за ин те ре со ван за по је ди ну књи гу, мо же би ти 
си гу ран да је књи га од штам па на те и те го ди-
не, у тој и тој штам па ри ји и да има то ли ко и 
то ли ко стра ни ца, да је уред ник био тај и тај и 
да је (евен ту ал но) пред го вор, при ре ђи вач или 
ко мен тар на пи сао тај и тај. Ту су и не ки чи сто 
тех нич ки по да ци: фор мат књи ге, број стра-
ница, број озна ке ISBN и/или број ка та ло ги-
за ци је CIP – мал те не ви ше по да та ка не го у 
мно гим би бли о те ка ма, што све у све му да је 
ком плет ну ин фор ма ци ју о до тич ној књи зи. 

У пр вом по гла вљу – „При ступ”, ау тор 
„отва ра” књи гу „Оп штим пре гле дом”, у ко-
јем је са др жа на вр ло са же та ана ли за срп ског 
из да ва штва по чев од раз гра ни че ња 1919. па 
до 2018, уз илу стра тив не кван ти та тив не (по 
бро ју / го ди не) и ква ли та тив не (по до ме ни ма, 
у про цен ту ал ним вред но сти ма) гра фич ке при-
ка зе ко ји да ју тре нут ну и све о бу хват ну сли ку 
оно га што се под ра зу ме ва под пој мом на ве де-
ним у на сло ву књи ге. Сле де за тим об ја шње-
ња по бу де за из ра ду до тич не би бли о гра фи је, 
као и сам би бли о граф ски по сту пак ко ри шћен 
у књи зи, за ви сно од до ме на (мо но граф ске пу-
бли ка ци је, по себ ни оти сци, пе ри о дич не пу-
бли ка ци је и та блич ни пре гле ди). То знат но 
олак ша ва чи та о цу у „ба ра та њу” уну тар ина-
че обим не (499 стра ни ца) књи ге. 

Књи га је, у на став ку, „ин же њер ски” осми-
шље на, по глав ним по гла вљи ма.

У дру гом по гла вљу, „Би бли о гра фи ја мо но-
граф ских пу бли ка ци ја”, пред ста вље не су, на 
по јед ној (или 1½ стра ни ци, пре ма по тре би), 
укуп но 302 књи ге раз ли чи тих до ме на, са фо-
то гра фи ја ма ко ри ца и свим на ве де ним по да-
ци ма, по не ке и са са др жа јем. Ни је свр сис ход но 
по себ но на ве сти ни је дан на слов, јер ће сва ки 
чи та лац, по свом уку су, про на ћи књи гу ко ја му 
је ин те ре сант на. Ме ђу тим, чак и са мо пре ли-
ста ва ње овог по гла вља ука зу је на те мат ску 
ра зно вр сност од штам па них књи га, као до каз 
књи жев них пре о ку па ци ја ов да шњих ау то ра.

Тре ће по гла вље об у хва та би бли о гра фи ју 
по себ них оти са ка, по чев од 2012. до 2014. го-
ди не, ка да су се, под по кро ви тељ ством Са-
ве за Ср ба у Ру му ни ји по че ли ор га ни зо ва ти, 
пе ри о дич но или по по во ду, ло кал ни на уч ни 
ску по ви са те ма ма од ин те ре са за на шу мањи-
ну. У том кон тек сту на и ла зи мо и на ра до ве 
не ко ли ци не ау то ра, др жа вља на Ср би је, ко ји 
су на тим ску по ви ма уче ство ва ли ефек тив но 
или сво је ра до ве са мо по сла ли ра ди об ја вљи-
ва ња. Не ки од тих ра до ва са др же и са жет ке на 
ру мун ском је зи ку. Ово по гла вље об у хва та 
71 на слов та квих оти са ка. 

Че твр то по гла вље об у хва та три на сло ва 
књи га од штам па них у ма тич ној зе мљи, али 
са ов да шњом те ма ти ком (Арад ска твр ђа ва 
– Ау стро у гар ски ло гор за ис тре бље ње Ср ба 
1914–1918; Ср би у Ара ду и Јо ван Сте јић), на-
ших, од но сно ау то ра из Ср би је.

По гла вље пе то ба ви се би бли о гра фи јом 
пе ри о дич них пу бли ка ци ја, на зна ча ва ју ћи њи-
хо ве од штам па не бро је ве по го ди на ма: Књи
жев ни жи вот (1957–2018), не дељ ник На ша 
реч (1990–2018) и дво је зич ну срп ско-ру мун-
ску пу бли ка ци ју Огле да ло/Oglin da, штам па ну 
у Сеч њу (Вој во ди на). Сле ди дру ги ин те ре сан-
тан по ду хват: 18 пу бли ка ци ја из се ри је Арад 
кроз вре ме, збор ни ка ра до ва са исто и ме ног 
го ди шњег сим по зи ју ма у Ара ду, ко ји до но си 
ра до ве углав ном са те ма ти ком у ве зи са По-
мо риш јем. По сле гла си ла (на жа лост, је ди ног) 
мла дих Ср ба – Пре по род, ау тор иден ти фи-
ку је све бро је ве Но вог Те ми швар ског ве сни ка 
(1994–2018), а за тим пре ла зи на го ди шњак 
Ба нат ски ал ма нах (2011–2018), и на 4 бро ја 
Ис хо ди шта (2015–2018), за јед нич ког про јек-
та Са ве за Ср ба у Ру му ни ји и Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Ни шу, ујед но на зна чив ши и са-
др жа је ових пу бли ка ци ја.

По след ње, ше сто по гла вље са др жи пре глед 
по име ни ма ау то ра, пре глед мо но граф ских 
пу бли ка ци ја по го ди на ма из да ња и пре глед 
мо но граф ских пу бли ка ци ја по озна че ним де-
ци мал ним це ли на ма. И ови пре гле ди, ве о ма 
ко ри сни за чи та о це, до ка зу ју још јед ном да је 
реч о ве о ма озбиљ ном и ко ри сном из да вач ком 
по ду хва ту, ко ји ће ко ри сти ти и као по чет на 
ин фор ма ци ја за да ље (мо жда и кри тич ке) оце-
не срп ског из да ва штва у Ру му ни ји по след-
њих де це ни ја.

На кра ју, пре ли ста ва ње ове књи ге на во ди и 
на не ко ли ко раз ми шља ња. По след њих го ди на, 
по што је из да вач ка ак тив ност Са ве за Ср ба у 
Ру му ни ји при лич но узе ла ма ха (на рав но, ово 
тре ба схва ти ти у ра зум ним окви ри ма), осе-
ти ла се по тре ба уво ђе ња не ког ре да, од но сно 
сре ђи ва ња го ми ле ин фор ма ци ја ко је се ти чу 
из да вач ке де лат но сти. Ова кво обим но де ло 
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до ла зи у пра ви час, да по пу ни ту пра зни ну и 
ујед но да ука же на струк ту ру срп ског из да-
ва штва у Ру му ни ји. Из прак тич них раз ло га, 
ау тор се за у ста вио на го ди ни 2018, уз на ду, 
ка ко у „При сту пу” сам ка же, да ће се (ваљ да) 
у бу дућ но сти на ћи не ко да тај по сао про ду жи, 
по прин ци пу из Зма је ве пе сме: „Где ја ста дох 
– ти ћеш по ћи, Што не мо гох – ти ћеш мо ћи”. 
За тим, ова ко пре ци зно еви ден ти ра ње из да-
вачких по ду хва та ука зу је на сна гу и ра зно-

вр сност ау тор ског по тен ци ја ла Ср ба у Ру му-
ни ји, што се пи са не ре чи ти че. То, као што је 
и на по чет ку ре че но, мо же би ти сна жан наш 
ар гу ме нат (да „и ми ко ња за тр ку има мо”) не 
са мо пред зва нич ним ру мун ским вла сти ма 
већ и пред над ле жни ма у ма тич ној зе мљи, 
ка да до ђе реч о оства ри ва њу не ких пра ва на 
по љу пи са не ре чи. 

Уз све че стит ке ау то ру, сма трам да је за до-
вољ ство има ти та кву књи гу. 

Ду шан Ј. По пов

UDC 930.85(498 Variaş)(049.32)

Ми ро слав Ро сић, Вар јаш – кад по не ста ну ре чи,  
Са вез Ср ба у Ру му ни ји, Те ми швар 2020, 400 стр.

Кра јем 2020. го ди не по ја ви ла се из штам-
пе књи га Ми ро сла ва Ро си ћа, у ства ри ал бум 
фо то гра фи ја пе снич ки на сло вљен: Вар јаш 
– кад по не ста ну ре чи. Ова књи га по ја ви ла се 
као на ста вак до бре тра ди ци је из да ва штва Са-
ве за Ср ба у Ру му ни ји да се с вре ме на на вре ме 
штам па ју књи ге ко је од сли ка ва ју на шу про-
шлост, на шу сва ки да шњи цу, као упо зо ре ње 
на оно што нас оче ку је у бу дућ но сти. Ту пре-
вас ход но ми сли мо на досадaшње ал бу ме, 
ко је је при ре дио за штам пу вред ни и ефи ка-
сни пре га лац на ше ба шти не Љу бо мир Сте па-
нов, чи ји се зна тан део раз глед ни ца о Вар ја шу 
на ла зи и у ал бу му Ми ро сла ва Ро си ћа. Све сни 
смо да је тај део у ал бу му и нај спек та ку лар-
ни ји и за слу жу је сва ку по хва лу. И ми му на 
овај на чин за хва љу је мо што је са мо пре гор ним 
ра дом то не про це њи во кул тур но бла го са ку-
пио и са чу вао од за бо ра ва.

Ал бум је по де љен на де вет по гла вља: „Гле-
дам, гле дам, раз гле дам”, „На по слу”, „Сва шта-
ра о сва ко ме за сва ко га”, „Цр ква и око ње”, 
„Шко ла, ко лев ка све га”, „Пе сме и игре ко је 
смо на сле ди ли”, „Фуд бал”, „Де цем бар 1989” 
и „...и по сле”. То што је ау тор сво ју књи гу по-
де лио на од ре ђе не одељ ке до при но си лак шем 
пра ће њу све га што ово див но и не по но вљи во 
на ше на се ље има да нам пру жи. Вар јаш за-
слу жу је и мно го ви ше од оно га што је овим 
ал бу мом при ка за но. Ми сли мо пре вас ход но 
на оби ље вред них се ља на овог бо га тог на се ља, 
у ма те ри јал ном али и у ду хов ном оп се гу, све-
у куп не ствар но сти жи во та срп ског жи вља, 
на овим пре див ним про сто ри ма Ба на та, где 
оби та ва не ко ли ко на ци о нал но сти, у пот пу ној 
хар мо ни ји. Та не се бич на склад ност од сли ка ва 

хар мо ни чан су жи вот на шег на ро да са дру гим 
на род но сти ма, на та ла са стом ша ро ли ком Ба-
на ту. Суд би не сви ју њих су се ме ђу соб но пре-
пли та ле у свим сфе ра ма сва ко днев ног би ти-
са ња. Ре ци проч но су се до ди ри ва ли ин те ре си 
јед них и дру гих и из све га то га про из ла зи ли 
су не ве ро ват ни ус пе си це ло куп не за јед ни це 
свих Вар ја ша на. То се очи та ва нај бо ље кроз 
си ја сет раз глед ни ца на ви ше је зи ка, ко је при-
ка зу ју еко ном ску и ду хов ну моћ ме ста. При-
ме ра ра ди, на пр вом ме сту, ис та кли би смо, 
вар ја шког ве ле по сед ни ка, бро до вла сни ка и 
ин ду стри јал ца Јо ва на Фо ро ви ћа, ро ђа ка по-
зна тог ли де ра Ср ба у до ба Ау стро у гар ске мо-
нар хи је Све то за ра Ми ле ти ћа, ко ји је при ли-
ком из ла ска из за тво ра и до ла ска у Но ви Сад, 
пре ко Вар ја ша, бо ра вио код ње га, чи јим је 
бро до ви ма бес плат но сва остав шти на Ма-
ти це срп ске 1864. го ди не пре не та из Пе ште 
у Но ви Сад. Том при ли ком, Јо ван Јо ва но вић 
Змај, чу ве ни срп ски пе сник, по здра вио је, за-
но сно и опо ми њу ће, овог ве ли ког Ср би на, овим 
сти хо ви ма: „Ох, ди жи те де цу да нас, / па им 
збор’те ‘То је тај’ / Та ки љу ди ни су за нас, / 
већ за бо љи на ра штај”. Ка сни је га је и сам кнез 
Ми ха и ло звао у Бе о град да из ра ди про је кат 
срп ског па ро брод ства. Од 1863. го ди не Јо ван 
Фо ро вић се пре се лио у Те ми швар и на из ме-
нич но жи вео у Бе чу, Пе шти, Те ми шва ру и 
Вар ја шу. У Вар ја шу је по ди гао млин и имао 
ку ћу, а је дан млин је имао и у Пер ја мо шу. Пре-
ми нуо је 1901. го ди не у Вар ја шу, а са хра њен 
је у Те ми шва ру. Ку ћа Јо ва на Фо ро ви ћа у Вар-
ја шу, у ко јој се Ми ле тић опо ра вљао, „с мр тве 
стра же Срп ства”, по сто ји и да нас. Она и да нас 
чу ва се ћа ње на овог из у зет ног срп ског ро до-
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љу ба, а жи те ља и Вар ја ша. О ово ме је оба ве-
шта ва ла чу ве на За ста ва, 1879. го ди не, чи ји је 
осни вач и ди рек тор био Све то зар Ми ле тић.

На ши Ср би из По мо риш ја, и не са мо они 
не го и сви оста ли из Те ми шва ра и око ли не, 
зна ли су и на дах њи ва ли су се иде ја ма Све-
то за ра Ми ле ти ћа. То се мо же ве о ма до бро са-
гле да ти и на фо то гра фи ја ма и раз глед ни ца ма 
из Вар ја ша, на ко ји ма мо же мо са гле да ти си-
ја сет пе вач ких дру шта ва, на род них чи та о-
ни ца и на род них ште ди о ни ца. Под ути ца јем 
Ми ле ти ће вог ли ста За ста ва и под ути ца јем 
Ује ди ње не омла ди не срп ске и Срп ске на род не 
сло бо до ум не стран ке и жи ваљ са ових про-
сто ра По мо риш ја по чео је да на гло раз ви ја и 
свој ду хов ни свет. По чи њу и по се ли ма да се 
осни ва ју пе вач ка дру штва, сла ви се ре дов но 
Св. Са ва, осни ва ју се на род не чи та о ни це и 
на род не ште ди о ни це, др же бе се де и се ла. То 
се мо же ви де ти и на фо то гра фи ја ма из то га 
пе ри о да, у Вар ја шу. Сву да се по зи ва на слав ну 
про шлост и жу ди за на ци о нал ном сло бо дом. 
Сву да се, па и у Вар ја шу, из во де по зо ри шна 
де ла и де кла му ју пе сме Ко сте Триф ко ви ћа, 
Ла зе Ко сти ћа, Ђу ре Јак ши ћа, Јо ва на Јо ва но-
ви ћа Зма ја и дру гих. Срп ска омла ди на и срп-
ски на род на дах њу је се на род ном исто ри јом 
и на род ном по е зи јом. Ау стро у гар ска мо нар-
хи ја уо чи ла је вр ло ра но да по ли тич ке иде је 
Све то за ра Ми ле ти ћа пред ста вља ју ве ли ку 
по ли тич ку опа сност по са му др жа ву. Оту да 
и то ли ка ре пре си ја од стра не др жа ве, ка ко 
би спре чи ли ову ак тив ност. 

Као што је на го ве сти ла у свом увод ном 
делу Ја вор ка Мар ков Јор го ван, го во ри нам да 
је ово књи га за пра во и ал бум фо то гра фи ја из 
Вар ја ша, а ујед но и при ча жи те ља, кроз сли ке 
бур ног и ду гог бив ство ва ња, на овим по мо ри-
шким про стран стви ма. Реч је о фо то гра фи-
ја ма и раз глед ни ца ма ко је оцр та ва ју жи вот 
и по сто ја ње Ср ба у Ба на ту. А зна се да јед на 
фо то гра фи ја вре ди ви ше од хи ља ду ре чи, па 
сход но то ме ра ду је мо се што нам је ау тор овог 
пре див ног ал бу ма при ка зао све у куп ни жи вот 
на ших зе мља ка. Да те су фо то гра фи је ко је 
при ка зу ју сва ко днев ни жи вот на се лу, се тву, 
же тву, ко сид бу, бер бу гро жђа, се о ске ку ће, 
над гроб не спо ме ни ке, спорт ске и кул тур не 
ак тив но сти, пор тре те љу ди, до ма ћи на, где 
мо же мо ужи ва ти у са гле да ва њу њи хо ве на-
род не но шње, рад не и па рад не, мом ке и де-
вој ке и њи хо ве ги зда ве па рад не но шње и др. 
Из у зет на је ко лек ци ја фо то гра фи ја се о ских 
спо ме ни ка, а на ро чи то спо ме ни ка ру ским 
вој ни ци ма из бор бе у Дру гом свет ском ра ту. 
Ту су и спо мен-пло че ју на ци ма из Пр вог и 
Дру гог свет ског ра та и спо ме ник де пор тир ци-
ма у Ба ра ган 1951–1955. го ди не. Ови спо ме ни-

ци упо зо ра ва ју да се ова кви до га ђа ји ви ше 
ни ка да не по но ве.

Ве о ма зна чај на је ко лек ци ја фо то гра фи ја из 
школ ског жи во та. При ка за не су фо то гра фи је 
ра зних ге не ра ци ја, по ре ђа не вре мен ски, на 
ко ји ма мо же мо пра ти ти раз вој ни пут срп ске 
шко ле у Вар ја шу и са ди вље њем гле да ти ко-
ли ко су еман ци по ва ни би ли на ши Ср би у то 
до ба, ка да су на ше шко ле би ле у по во ју. Им-
пре сив но је по гле да ти број ча ни са став на ших 
раз ре да на свим школ ским ступ ње ви ма и упо-
ре ди ти их са да на шњим број ча ним ста њем 
де це ко ја да нас из у ча ва свој ма тер њи је зик. 
За стра шу ју ће де лу ју ови по да ци. Ето, и због 
то га нас овај ал бум опо ми ње да се на том пла-
ну тре ба озбиљ но по за ба ви ти.

И спорт ска ак тив ност Вар ја ша на оби лу је 
див ним фо то гра фи ја ма и под се ћа нас на мно го 
бо ља вре ме на. Мо же мо пра ти ти раз вој овог 
спор та, ми сли мо пр вен стве но на фуд бал ску 
игру, а и на оста ле спор то ве, као што је сто ни 
те нис. Мо жда је ау тор мо гао да нам при у шти 
ви ше фо то гра фи ја из пр вог пе ри о да раз во ја 
фуд бал ске игре на овим про сто ри ма. Вар ја-
ша ни се по но се сво јим фуд ба ле ром Ср ђа ном 
Лу ки ним, игра чем ру мун ске ре пре зен та ци је.

Ни је ма ње при ка за на ни ак тив ност на кул-
тур ном по љу. Пра ти мо си ја сет фо то са из жи-
во та пе вач ких дру шта ва, хо ро ва, кул тур них 
при ред би, се о ских се ла, сла ва и оби ча ја, са-
ста на ка књи жев них кру жо ка и др. Не тре ба 
за бо ра ви ти да је у Вар ја шу из ла зио и лист Не
дељ не но во сти, а да је ди рек тор и од го вор ни 
уред ник био Ми лан Га ле тин. Ве о ма је дра-
го цен за пис па три јар ха Па вла, 1995. го ди не, 
при ли ком по се те вар ја шкој цр кви. У ал бу му 
по сто ји и фо то гра фи ја бив шег пред сед ни ка 
Ру му ни је Ни ко ла ја Ча у ше скуа, при ли ком 
по се те Вар ја шу, 1979. го ди не. 

О Вар ја шу по сто ји и зна чај на мо но гра фи-
ја на пи са на 1985. го ди не, у из да њу из да вач ке 
ку ће Кри те ри он из Бу ку ре шта, чи ји је ау тор 
Арон Ро сић, отац Ми ро сла вљев. Из ове мо-
но гра фи је са зна је мо да је срп ски жи ваљ био 
уте ме љи вач овог по мо ри шког на се ља и по-
ми њу се као ве ћин ско ста нов ни штво, све до 
ко ло ни за ци је Не ма ца у XVI II ве ку. У XIX 
ве ку Нем ци чи не бла гу ве ћи ну у Вар ја шу све 
до свр шет ка Дру гог свет ског ра та, док је срп-
ско ста нов ни штво чи ни ло око 45%. На кон 
ра та ру мун ско ста нов ни штво са чи ња ва апсо-
лут ну ве ћи ну, иа ко у Вар ја шу и да ље жи ве 
Ср би, око 10%, Ма ђа ри, Ро ми, Укра јин ци, Аро-
му ни и вр ло ма ли број Не ма ца. Ни у до ба Дру-
гог свет ског ра та у Вар ја шу ни су из би ја ли 
озбиљ ни ји ме ђу ет нич ки су ко би. Све ет нич-
ке за јед ни це су се ме ђу соб но ува жа ва ле и по-
што ва ле.
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Фо то-ал бум по слу жи ће као дра го цен из-
вор ин фор ма ци ја исто ри ча ри ма, на уч ни ци ма 
и ис тра жи те љи ма тра ди ци је на шег жи вља. 
Све љу би те ље Ба на та и ње го ве бо га те исто-
ри је по ра до ва ће мно го стру кост по да та ка ко-
је нам пру жа овај дра го це ни ал бум. На све му 
ово ме тре ба искре но за хва ли ти ау то ру што је 
обе ло да нио ово не про це њи во бо гат ство Ср ба 
из Вар ја ша. 

Тре ба ис та ћи да је Ми ро слав Ро сић ску па 
са пи сцем Ива ном Мун ћа ном на пи сао вред-
не књи ге о жи во ту Вар ја ша и Вар ја ша на и 
дру гих ме ста у По мо риш ју. Овај фо то-ал бум 
са сто ји се од 399 стра на, од штам па них на 
фи ној ве лур хар ти ји фор ма та Б5, са ко ри цом, 
ко ју је ура дио Се на дин Кр стић, док је тех но-
ре дак тор књи ге би ла Све тла на Бан ду.

Пр ви део об у хва та три де се так ода бра них 
раз глед ни ца и мо же мо твр ди ти да је овај део и 
нај дра го це ни ји за из у ча ва ње ба шти не ме ста. 
Ту је ау тор имао ве ли ку по моћ Љу бо ми ра 
Сте па но ва и исто ри ча ра Зо ра на Мар ко ва из 
Му зе ја Ба на та у Те ми шва ру, ко ји су му не се-
бич но усту пи ли ве ли ки део ма те ри ја ла. Оста-
ли ве ћин ски део са ку пљен је од ме шта на 
из по ро дич них ал бу ма или при ват не ко лек-
ци је ау тора.

Овај нас фо то-ал бум упо зо ра ва да се озбиљ-
ни је по за ба ви мо на шом про шло шћу и да ни-
ка да не за бо ра ви мо ко смо би ли, шта же ли мо 
да бу де мо и шта ће мо оста ви ти у ама нет бу-
ду ћим на ра шта ји ма.

Све то зар Мар ков



СА РАД НИ ЦИ У ОВОМ БРО ЈУ ЗБОР НИ КА

Иси до ра Бје ла ко вић (рођ. Че не јац) ро ђе на 1975. го ди не у Но вом Са ду. 
За вр ши ла основ ну шко лу Иво Ло ла Ри бар (1989) и дру штве но-је зич ки смер 
гим на зи је Јо ван Јо ва но вић Змај у Но вом Са ду (1994). Ди пло ми ра ла (1999), 
ма ги стри ра ла (2005) и док то ри ра ла (2012) на од се ку за Срп ски је зик и књи-
жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. То ком сту ди ја уче ство-
ва ла је у ме ђу на род ној раз ме ни сту де на та (Кра ков, 1996; Мо сква, 1998). До-
бит ник На гра де Уни вер зи те та у Но вом Са ду за по стиг нут успех у школ ској 
1998/99. го ди ни, Кра љев ске нор ве шке ам ба са де у Бе о гра ду (2002), јед но крат-
не сти пен ди је фон да ци је WUS из Ау стри је (2001). Од 2000. го ди не укљу че на 
је у на ста ву на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, где је од зва ња аси-
стен та при прав ни ка (2002–2006), аси стен та (2006–2012), до цен та (2012–2017), 
на пре до ва ла до зва ња ван ред ног про фе со ра (2017) за ужу на уч ну област 
Срп ски је зик и лин гви сти ка. На Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду др жи 
пре да ва ња из сле де ћих пред ме та: Исто ри ја књи жев ног је зи ка (од 2013), Срп-
ски књи жев но је зич ки иди о ми у 18. и 19. ве ку (од 2017), Књи жев ни је зи ци код 
Ср ба у 18. и 19. ве ку (од 2012), Стан дар ди за ци ја срп ског је зи ка (од 2013), Раз вој 
срп ског је зичког стан дар да (од 2016), Срп ски је зик 1 (ма стер ске сту ди је, од 
2015); Лек си ка пред стан дард ног пе ри о да раз во ја срп ског књи жев ног је зи ка 
(ма стер ске сту ди је, од 2014); Исто ри ја срп ског књи жев ног је зи ка: пред стан-
дард ни пе ри од (док тор ске сту ди је; од 2015). Од школ ске 2002. го ди не ра ди 
у Цен тру за срп ски као стра ни језик на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду. Го во ри ен гле ски, а слу жи се не мач ким и ру ским је зи ком. Се кре тар је 
Збор ни ка Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик од ок то бра 2012. го ди не. 
Од 2017. г. члан је уред ни штва До си те је вог вр та, го ди шња ка За ду жби не 
„До си теј Об ра до вић”, Бе о град. Члан је Од бо ра Оде ље ња за књи жев ност и 
је зик Ма ти це срп ске (од 2012), Ко ми си је за исто ри ју је зич ког стан дар да Од-
бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка (од 2015. го ди не), Управ ног од бо ра Ма-
ти це срп ске (од 2016). Стал ни је члан-са рад ник Ма ти це срп ске. Од ок то бра 
2018. г. за ме ник је ше фа Од се ка за срп ски је зик и лин гви сти ку. Од ок то бра 
2020. г. се кре тар је Одeљења за књи жев ност и је зик Ма ти це срп ске.

Ар се ни је Бу гар ски, ро ђен 1971. у Те ми шва ру, Ру му ни ја. Шко ло вао се у 
Те ми шва ру и на Бо го слов ском фа кул те ту Срп ске пра во слав не цр кве у Бе о гра-
ду. Био је ма шин ски бра вар у Те ми шва ру, по том пре во ди лац. Са ра ђи вао је 
у ра зној пе ри о ди ци: Ба нат ске но ви не, Све ти го ра, Тем швар ски збор ник итд. 
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Пре во ди с ру мун ског на срп ски цр кве но-ре ли гиј ску ли те ра ту ру – Ста рац 
Кле о па, Све ти Јо ван Ја ков Хо зе вит, Ста рац Пај си је (Ола ру), Ста рац Ар се ни је 
(Па па чок), Јо а ни ки је Ба лан, Ста рац Јо а ни ки је (Мо рој) и др., а са срп ског на 
ру мун ски је пре вео књи гу Вла де те Је ро ти ћа, Са мо де ла љу ба ви оста ју (Nu mai 
fap te le dra go stei dăinuie), 2003. Пре во ди и сред њо школ ске уџ бе ни ке. Жи ви 
са по ро ди цом у Бе о гра ду.

Сте ван Бу гар ски, ро ђен 1939. у Срп ском Се мар то ну, Та ми шка жу па ни-
ја у за пад ној Ру му ни ји. 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 6 го ди на по прав ног за тво ра због вер бал ног де лик та, а 
ро бо вао је до по ми ло ва ња 1962. го ди не. 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 зи о нер, 
жи ви у Те ми шва ру. Од пр вен ца По Се мар то ну кроз про стор и вре ме (1982) 
до књи га Мо на штво Кар ло вач ке ми тро по ли је. Гра ђа за би о граф ски реч ник 
(ко а у тор Са ва Ву ко вић, 2018) и Гроб на ме ста све ште ни ка и ђа ко на Срп ске 
пра во слав не цр кве у Ру му ни ји (2020), ње го во де ло об у хва та три де се так то-
мо ва из до ме на дру штве не и кул тур не исто ри је Ср ба у Ру му ни ји. 

Мир ко Жив ко вић (28. V 1921, Вењ – 28. V 2019, Бу ку решт). За вр шио је 
Му шку пе да го шку шко лу (Те ми швар 1934–1941); Фи ло ло шки фа кул тет Уни-
вер зи те та у Бу ку ре шту (1951–1956); док то рат од бра нио на Уни вер зи те ту у 
Бу ку ре шту 1971. Био је дру штве но-по ли тич ки ак ти ви ста, за тим глав ни уред-
ник Српскe ре дак ци је у Др жав ном из да вач ком пред у зе ћу за књи жев ност (Бу-
ку решт 1950–1968); на Уни вер зи те ту у Бу ку ре шту пре шао све на став не сте-
пе не до ре дов ног про фе со ра 1952–1986. Члан Са ве за пи са ца Ру му ни је; члан 
Удру же ња сла ви ста Ру му ни је; члан Са ве за но ви на ра Ру му ни је. Пи сао је о 
ме сту До си те ја Об ра до ви ћа у кон тек сту срп ско-ру мун ских од но са и об ја вио 
не ко ли ко ру мун ско-срп ских и срп ско-ру мун ских реч ни ка. Пре во дио је класич-
ну срп ску и хр ват ску књи жев ност на ру мун ски и са ста вљао уџ бе ни ке срп ског 
је зи ка за фа кул тет и за сред њу шко лу.

Јо ва на Ка саш, ро ђе на 1987. у Но вом Са ду. Исто ри чар ка, за вр ши ла је 
основ не (2010), ма стер (2011) и докторске (2021) ака дем ске сту ди је на Од се-
ку за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Од 2012. го ди не је са-
рад ник у на ста ви на Од се ку за исто ри ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду. Обја ви ла ви ше ра до ва ко ји се ти чу исто ри је Ср ба у Те ми шва ру и до бит-
ни ца је на гра де „Ака де мик Слав ко Га ври ло вић”. Mастер рад, од бра њен 2011, 
об ја вљен је (у окви ру еди ци је „Ма стер” Ма лог исто риј ског дру штва у Но вом 
Са ду) као књи га Кнез Па вле Ка ра ђор ђе вић у вр тло гу европ ских зби ва ња уочи 
Дру гог свет ског ра та, 2013, а об ја ви ла је и књи гу Уло га са да шње оп шти не 
Но ви Бе чеј у про це су при са је ди ње ња Ба на та Кра ље ви ни Ср би ји, 2018.
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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 док тор ску ди сер-
та ци ју из обла сти ме ха ни ке флу и да (1999). Ван ред ни је про фе сор на По ли-
тех нич ком уни вер зи те ту у Те ми шва ру и са рад ник Срп ске еми си је Ра дио 
Те ми шва ра. 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.

На та ша Мар ја но вић, ро ђе на 1984. у Но вом Са ду, је на уч ни са рад ник 
Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ. За вр ши ла је сту ди је му зи ко ло ги је на Фа-
кул те ту му зич ке умет но сти у Бе о гра ду (2009), а док то ри ра ла на Фи ло ло шком 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду (2016). Ње на ис тра жи ва ња усме ре на су 
на срп ску му зи ку 19. ве ка, цр кве ну му зи ку, кул тур ну исто ри ју, ве зе му зи ке 
и књи жев но сти. 

Уче ству је у ра ду на при пре ми пр вог кри тич ког из да ња Са бра них де ла 
Кор не ли ја Стан ко ви ћа. Са рад ник је Ма ти це срп ске, на лек си ко граф ским и 
на уч но и стра жи вач ким про јек ти ма. Уче ство ва ла је на до ма ћим и ме ђу на-
род ним на уч ним ску по ви ма (Ср би ја, Грч ка, Хр ват ска, Ау стри ја, Ма ђар ска, 
Бу гар ска) и об ја ви ла ра до ве у на уч ним ча со пи си ма, те мат ским збор ни ци ма, 
лек си ко граф ским из да њи ма и днев ним ли сто ви ма, на срп ском, ен гле ском, 
не мач ком, ру ском и сло ве нач ком је зи ку. Ау тор је мо но гра фи је Му зи ка у жи
во ту Ср ба у 19. ве ку – из ме мо ар ске ри зни це (Ма ти ца срп ска – Му зи ко ло шки 
ин сти тут, Но ви Сад – Бе о град 2019). 

Као ау тор про гра ма и пре да вач уче ству је у при пре ма ма Лет ње шко ле 
цр кве ног по ја ња „Кор не ли ју у спо мен”, ко ја се јед ном го ди шње одр жа ва у 
Срем ским Кар лов ци ма. Ди ри гу је ме шо ви тим и де чи јим хо ром при Хра му 
Св. Тро ји це у Зе му ну. 

Све то зар Мар ков, ро ђен у Ди ња шу, Ру му ни ја 1943. Ди пло ми рао на 
Од се ку за срп ски је зик Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бу ку ре шту 
1966. Ра дио као на став ник, за тим као школ ски ин спек тор до пен зи о ни са ња 
2010. На пи сао мо но гра фи ју род ног се ла, са ста вио два де се так уџ бе ни ка за 
срп ску гра ма ти ку и лек ти ру за срп ске раз ре де и шест то мо ва збор ни ка срп-
ске књи жев но сти 2002–2007. Жи ви у Те ми шва ру.

Сне жа на Ми шић, исто ри чар ка умет но сти, му зеј ска са вет ни ца и про-
грам ска ди рек тор ка Га ле ри је Ма ти це срп ске. Основ не сту ди је исто ри је умет-
но сти за вр ши ла је на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, на кон 
че га је на ма тич ном фа кул те ту на ста ви ла уса вр ша ва ње у обла сти исто ри је 
умет но сти и ви зу ел не кул ту ре XIX ве ка и сте кла зва ње док то ра на у ка исто-
ри је умет но сти. Од 2006. го ди не за по сле на је у Га ле ри ји Ма ти це срп ске. 
Ба ви се ис тра жи ва њем и про у ча ва њем на ци о нал не умет но сти и ви зу ел не 
кул ту ре XIX ве ка. Као ау тор и са рад ник при ре ди ла је ве лик број из ло жби и 
пра те ћих ка та ло га, као и пу бли ка ци ја и на уч них ра до ва: Ђу ра Јак шић. Из ме
ђу ми та и ствар но сти; Срп ска на род на скуп шти на 1. ма ја 1848. 170 го ди на 
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по сле; Са ва Те ке ли ја. Ве ли ки срп ски до бро твор; Култ Бран ка Ра ди че ви ћа у 
срп ској ви зу ел ној кул ту ри кра јем 19. ве ка, и др. Члан је Одбора Одељења за 
ли ковне уметности Матице српске, Темишварског одбора Матице српске, 
На ционалног комитета ICOM-а Србије. До бит ни ца је на гра де „Ми ха и ло Вал-
тро вић” (2020).

Бо жи дар Па нић, ро ђен 1941. у Бе ло бре шки, жу па ни ја Ка раш-Се ве рин 
у за пад ној Ру му ни ји. За вр шио је Срп ску гим на зи ју (1960) и Елек тро тех нич ки 
фа кул тет на Тех нич ком уни вер зи те ту (1965) у Те ми шва ру. Ра ди као ин же њер 
у Ара ду. Ба ви се исто ри јом Ср ба у По мо риш ју. Об ја вље не књи ге: Арад ска 
твр ђа ва – ау стро у гар ски ло гор за ис тре бље ње Ср ба 1914–1918 (гру па ау то-
ра), 1994; Три ве ка Те ке ли ји не цр кве – Арад (гру па ау то ра), 2002; До ку мен ти 
о уми ра њу Ср ба за то че ни ка у Арад ском ло го ру 1914–1915 (1916) го ди не, 1 (ко-
а у тор Сте ван Бу гар ски), 2016.

Де јан По пов, ро ђен 1979. у Те ми шва ру, Ру му ни ја. За вр шио је Ба нат ски 
на ци о 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 (дру го, до пу ње но из да-
ње, 2017); 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, Арад ска жу па ни ја у за пад ној 
Ру му ни ји. 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. Од 2011. го ди не је члан Срп ске ака де ми је не ли не ар них 
на у ка (САНН), са се ди штем у Бе о гра ду. У пен зи ји је од 2013. го ди не. Ба ви 
се про у ча ва њем про шло сти 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, 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.
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Ан дре јић, Јо ван 65
Ан дрић, Иво 94
Ан тин, Иван 58–59
Ан тон Ни ку ле ску, Ау ре ли ја 54, 59
Ан то ни је Да ма скин од Не ме та 171
Ан то ни је На ко (вла ди ка) 157–158
Ан то хи, Еле на 65
Ар гир, До рин 65
Ар се њев, Алек сеј 30, 33, 48
Ар сић, Еу ста хи ја 142
Ар сић, Са ва 142
Ар су, Ми ха е ла 66
Асул та неј, Ма ри ја 65
Ата на сов, Пе тар 63
Аћи мов, Ве лин ка 66
Аћи мо вић, Ма ја 80

Б

Ба дер, Еми ли ја 29, 48
Ба јић, Сло бо дан 110
Ба кић, Ми ли вој 65 
Ба ла бан, Кри сти ја на 66
Ба ла ни ка, Ма рије та 66
Ба ла шо ју, То ма 65
Ба ло та, Ан тон Б. 51, 53
Бал ћа ну, Алек сан дра 65
Ба лу ца, Ана 65
Бан ду, Све тла на 180
Ба ран га, Вик то ри ја 66
Ба рач ки, Не над 22, 24–27, 35, 37, 47–48 
Бар бу Ма но ли ју, Еле на 58–59
Бар бу ле ску, Или је 51–52
Бар бу лов, Јо ван ка (рођ. Ста ни сав) 89
Бар дан, Раз ван (Răzvan Bar dan) 82
Ба рић, Х. 53
Бар ток, Бе ла 28
Бар чук, Алек сан дру 65
Ба та њац, Дра го мир М. 77
Бах, Се ба сти јан 28
Ба чи ју, Еле на 66
Ба шић, Љи ља на 80
Бе кле а ну, Ро ди ка 66
Бе ле сли јин, Или ја 100
Бе лин, Ми лан 66
Бе лић, Алек сан дар 53, 57
Бе нин, Сте ван 107–108, 117
Бе рар, Ва си ли је 168
Бе рић, Бран ко 58 –59
Бер ка ру, Фло рен ти на 66
Бер ке си, Иштван 17–18
Бер ку, Пе тра 66
Бер ли оз, Хек тор 28
Бер тло, Ан ри 118
Бе то вен, Лу двиг ван 28
Бе шлин, Бран ко 106
Би кар, Ра ди вој 23, 26–28, 32, 34, 45
Би нич ки, Ста ни слав 25, 48
Бир та, Иван 66
Би теа, Јо ан 75
Бје ла јац, Ми ле 116

ИМЕНСКИ РЕГИСТАР
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Бје ла ко вић, Иси до ра 127, 134–135, 136, 176, 
181

Бла го јев, Ми ли ца 65 
Бла го јев, Ми ло рад 58–59
Бла шко вић, Франц 119
Бог дан, Ва дим 65
Бог дан, Јо ан 51–53
Бог дан, Мар га ре та 65
Бог дан, Сте ла 65
Бог да нов, Све то мир 65 
Бог да но вић, Ла зар 11, 17
Бо дрон, Се ве ри ка 65 
Бо жић, Јо ван 162
Бо жић, Ми лан 161–163
Бо жић, Сми ља на 162
Бо јо вић, Пе тар 103
Бо ља рић, Га ври ло 26, 28
Бон џић, Дра го мир 70, 72, 78, 91
Борт њан ски, Дми триј 22
Бо сан ча ну, Ми хај 65 
Бо ца рић, Ана стас 7
Бо ца рић, Спи ри дон (Шпи ро) 7
Бо шњак, Ре ка 65
Бра ћа ну (Brătianu) 115
Бра ћа ну, Јо нел 122
Брук нер, Ан тон 28
Бру син, Ми лој ка 65
Бу гар ски, Ар се ни је 161, 163, 181
Бу гар ски, Сте ван 8–11, 72, 76, 80–81, 84–85, 

93–94, 157–158, 160, 175–177, 182
Бу зак, Лу кре ци ја 65 
Буј ка, Ро ди ка 65 
Бу кур, Ђе ор ђе та 65 
Бур ге ле, Те о дор 83
Бу су јо че а ну, По лик се ни ја 65

В

Ван ку, Ми лан 63
Вар на Ро ди ка, Еле на 65
Вар на ва (па три јарх срп ски) 30, 32, 47
Ва си љев, Ду шан Ј. 64
Ва сић, Ва си ли је 140–141, 149
Ва сић, Јо ван 141, 171
Ва сић, Не над А. 70
Ва сић, Пе тар 139–141, 149
Ве ле ми ро вић, Жив ко 65 
Вер теш, Адолф 123
Ве ску, Вик тор (Vic tor Ve scu) 53–54, 57–60
Ве снић, Ми лен ко 104
Ве тел, Фе ренц 122
Ви кен ти је Јо ва но вић (епи скоп арад ски) 139
Ви кол, Ана-Ма ри ја 65
Ви са ри он (вла ди ка) 135
Влад, Ге ор ге 65 
Вла хо вић, Ила ри он 171
Вр хо вац, Ра ди вој 18
Ву дро, Вил сон 112
Ву ја, Тра јан 95

Г

Га бу ра, Лу чи ја 65
Га ври ло вић, Мар ко 7
Га ври ло вић, Ми ха и ло 167
Га ври ло вић, Ни ко ла 63
Га зи ба ра, Пе тра 66
Гал, Јо зе фи на 65
Га лан, Аф те кла 65 
Га леб, Иван 94
Га ле тин, Ми лан 179
Гал ме а ну, Ли ди ја 65
Га му ле ску, До рин (Do rin Gămulescu) 59–60, 65
Гар да ше вић, Бла го та 77
Гво зде но вић, Сла во мир 66
Ге ор ги је По по вић (епи скоп) 175
Ге ор ги је вић, Кон стан тин 169
Ге ор ги је вић, Ми ли вој 58–59, 93
Ге ор ги ју, Кар мен 65
Гер ман (па три јарх срп ски) 79
Гер ма не ску, Ми ха ил 75
Ги о неа, Јо нел 65 
Гир да, Кон стан тин 66
Глу шич, Хел га 63
Го луб, Јо сиф 129
Го не, Ђе ор ђе та 66
Го шић, Не вен ка 63
Гра ча но вић, Пе тар 151
Гре ки лов ски, Ви о ри ка 66
Гри го ри ју, Да на 66
Грињ ков, Алек си је Ва си ље вич 30
Гр ко вић-Меј џор, Ја сми на 135
Грос, Ан дро ник 65
Гру јић, Пан те ли ја 104
Гру јић, Ан дри ја 168–169
Гру јић, Ве ри ца 66
Гру јић, Но вак 115, 117–118, 125
Гру јић, Ра до слав 158
Гр чић, Пе тар 141, 149

Д

Да бић, Бог дан 59, 63
Да вид, Ни ко лае 65
Да ви де ску, Да ни је ла 66
Да ви до вић, Љу ба 102, 111
Да ви до вић, Сан дра Р. 70
Да ни ло (вла ди ка) 135
Да нич ко, Јо ан 82
Двор жак, Ан то њин 28
Де Ло би ту (ге не рал) 117
Де ли ју, Фло ри ка 65
Де ре тић, Јо ван 63
Де сни ца, Вла дан 94
Де спо то вић, Стан ко 66
Ди ма, Фе ли чиа 58
Ди ми три је вић, Ми лош 34, 47
Ди ми три је вић, Те о дор 168
Ди ми три је вић, Че до мир 31–33, 47



187

Ди мић, На та ша 24, 48
Дин ка, Пе тре 66
Дир на, Алек сан дру 65
До га ре ску, Ли ја на 66
До ру, Дој на 66
До си теј (ми тро по лит) 32
Дра гич, Ва си ле 65
Драг неа, Кон стан ца 65
Дра го мир, Еми не ску 65
Дра гу ле ску, Ко ри о лан 75
Дра ку лић, Сте фан 168
Ду гач ки, Вла ди мир 71
Ду ми тре ску, Ко ри на Адри ја на 89
Ду чић, Јо ван 53

Ђ

Ђа ко вић, Бог дан 25, 48
Ђо ко вић, Пре драг 22, 24, 27, 31, 48
Ђор ђе вић, Ђор ђе 99, 102
Ђу рић, Ол га 57

Е

Ер де љан, Алек сан дар 77
Ер де љан, Ана (рођ. Ка њи жа) 77
Ер де љан, Ан ге ли на (рођ. Ра до њић) 77
Ер де љан, Бо ри вој 77
Ер де љан, Бра ни сла ва 77
Ер де љан, Еми ли ја 65
Ер де љан, Ми лан (Емил) 77
Ер де љан, Ми ло рад 77
Ер де љан, Ми лош (де да E. Mилоша) 77
Ер де љан, Ми лош 23, 77–80
Еу ме нов, Пи сти ми ја 66

Ж

Жи ва нов, Ве лин ка 66
Жи ва нов, Све то зар 96
Жи ва но вић, Јо ван 10
Жив ко вић, Алек сан дар 83
Жив ко вић, Вла ди мир 83
Жив ко вић, Да ни ца 83
Жив ко вић, Дра ги ша 63
Жив ко вић, Дра го мир 83
Жив ко вић, Јо ван 26, 28
Жив ко вић, Љу би ца (рођ. Га ври лов) 83
Жив ко вић, Ми ле на 84
Жив ко вић, Мир ко (Mir co Jiv co vi ci) 51, 57–59, 

64, 67–68, 83–84, 182
Жив ко вић, Фе дор 105
Жорж, Пе тар 32, 47

З

За ву, Ве ро ни ка 66
За ха ри ја, Еу џе ни ја 66

Зи лин ски, Еле на 66
Зу бан, Пе ра 23, 40–46 

И

Ибро вац, Ми о драг 63
Ива њић, Ра до мир 63
Ивић, Алек са 146
Ивић, Па вле 52–53
Иг ња це вић, Те о дор 128
Или је, Ште фа ни ја 65
Или је ску, Јон 63
Или је ску, Кон стан тин 65
Илић, Во ји слав 29, 31, 64, 79
Илић, Ву лин 143
Илић, Ђур ђев ка 66
Исај ло вић, Јо ван Мла ђи 7
Исај ло вић, Јо ван Ста ри ји 7
Иса ко вић, Ан то ни је 84

Ј

Ја гић, Ва тро слав 52
Јаг нов, Зал ман 82
Ја ко ми, Ге ор ге 65
Ја ко пин, Фран це 63
Јак шић, Ђу ра 179
Јак шић, Ми лу тин 111, 114–115, 123
Јан ко вић, Ге орг 159
Јан ко вић, Ди ми три је 167–168
Јан ко вић, Дра го слав 103
Јан ко вић, Са ва 58–59
Ја но шев, Ра до сла ва 66
Ја ње то вић, Зо ран 101, 110–111, 113, 116–117, 

119, 123
Јеф тић, Сте фан 65
Јо ан Еу џе ни ја 63
Јо ва, Ма ри ја 66
Јо ван Георгијевић (ми тро по лит) 26
Јо ва нов, Ј. 8
Јо ва но вић (Јо а но вич), Ми хај ло 140
Јо ва но вић, Јо ван Змај 178–179
Јо ва но вић, М. 8
Јо ва но вић, Ми лан 65
Јо ва но вић, Ми о драг 146
Јо ва но вић, Не дељ ко 128
Јо ва но вић, Си ги смунд 169
Јок си мо вић, Бо жи дар 29
Јон, Пе тру ца 66
Јо не ску, Еле на 66
Јо не ску, Ели са бе та 65
Јо не ску, Еу ђе ни ја 65
Јо не ску, Иле а на 65
Јо не ску, Ма ри ја 65–66
Јо не ску, Ме ла ни ја 65
Јо ни ка, Кар мен 66
Јо сиф II 139
Ју дин, Љу бо мир ка 99, 106
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К

Ка за ку, Бо рис 54
Кам бу ре а ну, Ђе ор ђе та 65
Кам пе а ну, Јо сиф 65 
Кан деа, Ни ко лае 65
Кан те мир, Ди ми три је 88–89
Кан чел, Пе тре 53
Ка пи тан, Ра мо на 66
Ка ра ва си ле, Ау ро ра 66
Ка ра но вић, Ву ко са ва 63 
Ка ра џић, Вук Сте фа но вић 81, 94
Ка ро љи, Ми хаљ 117
Карп, Мир ча 65
Кар ту во ја ну, Ра да 65
Ка саш, Јо ва на 99, 125–126, 182
Ка стаљ ски, Алек сан дар 30
Ка три не ску, Ђе ор ђе та 66
Ка ша нин, Ми лан 10–11, 18
Кер пе ни шан, Ми о драг 65 
Кер тич, Са ва 130, 134
Ке цић, Да ни ло 111
Ки не, Ед гар 52, 54
Ки ри ак, Адри јан 75
Ки ру, Ан дреј 66
Ки ће ску, Ма ри ја на 66
Ки ци ми ја, Јон К. 54
Ки ци ми ја, Кон стан тин 94
Ки цу ле а са, Ок та ви ја 66
Ко ва че вић, М. 135
Ко ва чец, Ау густ 59
Ко вин чић, Урош 158
Ко дре а ну, Јо а на 65
Ко зо ба рић, Јо ван 26, 28
Ко јић, Ди ми три је 153
Кон стан тин (цар) 28
Кон стан ти не ску, Га бри је ла 66
Кон стан ти не ску, Јо нел 65
Ко њо вић, Пе тар 21, 28, 35–36
Ко пас, Ан тал 129–130
Кор бе а ну, Кар ми на 66
Ко ри на, На та ли ја И. 135
Ко ру но вић, Ста ни ша 29
Ко сак, Кри сти на 65
Ко ста ке, Дој на 66
Ко ста ке, До ру 66
Ко ста ке, Ште фа ни ја 65
Ко стеа, Адри јан 66
Ко стић, Жи во јин 169
Ко стић, Кон стан тин Т. 23, 48
Ко стић, Ла за 179
Ко стић, Сло бо дан 60
Кот пал, Р. Л. 74
Ко тур, Ду шан 22, 28, 48
Ко шо ве а ну, Ма ри не ла 66
Кре цу, Јон 65
Кри зман, Бог дан 103–104, 124
Кри стеа, Но на 65
Кри стеа, Фло ри ка 66

Кри стеа, Ште фа ни ја 66
Кри сте ску, Ма теј 54
Кр кљуш, Љу бо мир ка → ви де ти: Ју дин, Љу-

бо мир ка
Кр ле жа, Ми ро слав 84
Кро и то ру, Еле на 65
Кр стеа, Јо ни ка 65
Кр стић, Бо ри слав Д. 63, 85–86
Кр стић, Де сан ка (рођ. Ста но је вић) 85
Кр стић, Ду шан 85
Кр стић, Јел ка (рођ. Ми ја тов) 85, 87
Кр стић, Пе тар 25, 30, 33, 47–48, 85
Кр стић, Се на дин 180
Кр стић, Цвет ко 65
Кр стич, Пе тар 143
Ку бат, Ро до љуб 81
Куј буш, Де ли ја (рођ. Ста ни сав) 89
Куљ ба кин, Ст. 53
Кум па наш, Алин (Alin Cumpănaş) 82
Кун, Бе ла 117–119

Л

Ла зар Хре бе ља но вић (кнез) 27–28
Ла зар, Алек сан дру 65
Ла ле ску, Ми хај 65
Ла лић, Ми хај ло 94
Лам брин, Ду шан 31
Ланд штај нер, Карл 70–71
Ле ра, Ла за К. 2–49
Ле ра, Ми ла 22
Леф тер, Па на ит 65
Лин ца, Еле на (Ele na Linţă) 52
Ли тви нен ко, Адри ја на 65
Ло вас, Фран чиск 65 
Ло тић, Љу бо мир 16
Лу бу рић, Зо ра 87
Лу бу рић, Мом чи ло 87–88
Лу бу рић, Мр дак 87
Лу бу рић, Ра де 87
Лу го ња, В. М. 33–34, 47
Лу ја нов, Мил ка 66
Лу ка, Ни ко ли на 65
Лу кин, Ср ђан 179
Лу кић, Све та 94
Лун гу, Пе тру 65
Лу пу, Ма ри ја на 66
Лу пу ло вић, Ва са 70
Лу ска лов, Ћи ра 65
Лу ца, Ни ко ле та 65

М

Мак сим Ма ну и ло вић (епи скоп) 171
Мак си ми ли јан Хај дин (епи скоп) 32
Мак си мо вић, Јо ван 71
Ма ле тин, Мар ко 16
Ма ле тић, Бла го је 65
Ма ној ло вић, Ко ста 27–28
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Ма но ли ју Бар бу, Еле на 54
Ма њеа, Адри ја на Си да 182
Ма реш, Алек сан дру 65
Ма ри ја Кан та ку зин 161
Ма рин, Ви ли јам (Wil li am Ma rin) 117
Ма рин, Ми ли ца 66
Ма ри не ску, Еу џен 63
Ма рин ко вић, Јо сиф 30
Ма рин ко вић, К. Ђ. 40
Ма рин ко вић, Ран ко 94
Мар ја но вић, На та ша 21–22, 24–25, 48–49, 183
Мар ков Јор го ван, Ја вор ка 179
Мар ков Све то зар 66
Мар ков, Да ни ца 66
Мар ков, Зо ран 180
Мар ков, Јо ван 128
Мар ков, Ми лен ко 65
Мар ков, Све то зар 183
Мар ко вић, Ак сен ти је 7
Мар ко вић, Ар се ни је 7
Мар ко вић, Све то зар 57, 63
Мар ко вић, Сло бо дан Ж. 63–64
Мар кус, Со ло мон 87
Мар ти нов, Зор ка 65
Ма ру ца, Сил ви ја 83, 86, 88, 95
Ма су ти, Бо ри слав 66
Ма те ја ну, Ма ри не ла 66
Ма те је вић, Ду шан 65 
Ма те је ску, Фло рен ти на 66
Ма то шец, Ми ли вој 94
Ме лер, К. 122
Мен дел сон, Фе ликс 28
Мер гић, Ан ђе ли ја 65
Ме ха ди ја (ба ња) 124, 141, 176
Ме штро вић, Иван 70
Ми ја, Јон 65 
Ми кић, Ол га 8–9
Ми клау, Пул 63
Ми ла но вић, Би ља на 25
Ми лен ко вић, Ду ши ца 65
Ми лен ко вић, То ма 102–103
Ми ле но вић, Че до мир 65
Ми ле тић, Све то зар 178–179
Ми ли во је вић, Ма ри ја 152
Ми ли во је вић, Ми хај ло 152
Ми лин, Ан дреј 74, 77, 83, 88
Ми лин, Жи ва 51, 80–81, 84, 93
Ми лин, Ми о драг 74, 77, 83, 88
Ми ли са вац, Жи ван 63
Ми лић, Мир ко М. 91–93
Ми ло ва нов, Сте ван 70
Ми ло је вић, Ми ло је 28–29
Ми ло ше вић, Га ври ло 168
Ми лу ро вић, Све то зар 22
Ми о драг, Пре драг 27, 48
Мир ја нић, Дра го мир 65
Мир ја нић, Ђо ка 63, 65
Мир ча, Ма ри је та 65
Ми ски је, Еу џе ни ја 66

Ми тро вић, Ан дреј 104
Ми тро вић, Че до мир 85
Ми тро фан Абра мов (епи скоп) 25, 33–34, 47
Ми ћић, Јо ван 71
Ми ха и ла, Ге ор ги је 52, 54
Ми ха и ло Обре но вић (кнез) 178
Ми ха и ло вић, М. В. 121–122
Ми хај, Ви о ле та 65
Ми хај лов, Цвет ко 74, 83
Ми хај ло вић, Ве ли мир 63
Ми хеш, Лу чан 65
Ми цић, Дра ган Д. 71
Ми шић, Сне жа на 7, 19, 183
Мла де но вић, А. 130, 135
Мла де но вић, Ду ши ца 29–30, 48
Мој сеј Пе тро вић (ми тро по лит) 175
Мој си је Пут ник (ми тро по лит) 141
Мо кра њац, Сте ван 24–28, 30, 79
Мо но ша нин, Не стор 130, 134
Мо рар, Стан ко 26, 28
Мор ко ве ску, Вик тор 65
Мо царт, Ама де ус 28
Мун ћан, Иван 63, 66, 180
Мун ћа ну, Ђор ђе 63
Му ра тов, Сер ги је 30
Мут, Ка спар 119–120
Му тић, Ма ри ја 66
Му ту ле а ну, Ани ка 66
Му ча лов, Пе тар 129

Н

Нај ха ус, Ђу ла 122
На ну, Ау рел Ка рол 95
На прав ник, Еду ард 28
Не а гу, Ми хај 66
Не вер кла, Сте фан Ми ха ел 135
Не врен чан, Па ја 65
Не гре ску, Ма ри ја на 66
Не де ле ску, Ок та ви ја И. 59, 84, 87
Не дељ ков, Ана 140
Не дељ ков, Ду ши ца 65
Не дељ ков, Ђу ка 140
Не дељ ков, Ека те ри на 140
Не дељ ко вић, Ду шан 63
Не дић, Вла дан 63
Не на до вић, Ма те ја 142
Не но ју, Сан да 66
Ни дер ма јер, Ру долф 29, 21
Ни ка нор (вла ди ка) 14
Ни кић, Алек сан дар 94–95
Ни кић, Де ли ја 95
Ни кић, Зве здан 95
Ни кић, Ка ти ца (рођ. Стан ков) 95
Ни кић, Ми лан 95
Ни кић, Ра до ван 94
Ни кић, Че чи ли ја (рођ. Ба че ску) 95
Ни ко ла Ђу рич ко од Мо до ша 171
Ни ко ла Ма ле ни ца од Ста мо ре 171
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Ни ко лај (Ве ли ми ро вић) 30, 53
Ни ко ла је вић, М. 8
Ни ко лин, Кр ста 66
Ни ко лин, Ми ро слав 65
Ни ко лић од Руд не, Ал ка (рођ. Те ке ли ја) 145, 153
Ни ко лић од Руд не, Јо ван 145, 153
Ни ко лић, Ми лан 105
Ни ку ле ску, Те о до ра 66
Нин ко вић, Не над Ђ. 134–135
Нис тор, Ау рел 65
Но ва ков, Ду шан 58–59
Нот на гел, Хер ман 70
Ну сер, Алек сан дар 169, 171–173
Ну шић, Бра ни слав 84

Њ

Ње го ван, Ар се ни је 94

О

Об ра дов, Ми о драг 66
Об ра до вић, Гри го ри је 158
Об ра до вић, До си теј 59–60, 84, 135, 158
Одо ро а ба, Га бри је ла 66
Ожо га, Ва си ле 65
Орен ди Хо ме нау, Вик тор (Vic tor Oren di-

Hom me nau) 114
Ор фе лин, За ха ри ја 7
Ор фе лин, Ја ков 7
Освалд, Ан то ни је 28
Осто јић, Дра гу тин 158
Осто јић, Ти хо мир 22, 26–28

П

Па вле (па три јарх срп ски) 28, 31, 48, 179
Па вле Ка ра ђор ђе вић 18, 72
Па вле Не на до вић (ми тро по лит) 138
Па вло вић, Ми ли вој 63
Па вло вић, Мир ко 28
Па вло вић, Ни ка нор 133
Па вло вић, Те о дор 170
Пал, Ири на 66
Пал ко вље вић-Бу гар ски, Ти ја на 10
Па нић, Бо жи дар 10, 85, 137, 153, 184
Па нић, Зла то мир 66
Пан те ли је, Фе ли чи ја 66
Па ра бућ ким, Ђор ђе 31
Па ра ски ве ску, Ви о ри ка 65
Па у ло вић, Ма ри не ла 66
Па ун, Ти ту 65
Па шић, За гор ка 58–59
Па шић, Ни ко ла 103
Пе ја, Ми хај 65
Пе јин, Јо ван 113
Пе јић, Кон стан тин 65 
Пе кић, Бо ри слав 94

Пе ли мон, Ма ри ја на 66
Пе но, Ве сна 24–25, 48
Пе рић, Ђор ђе 21–22
Пе ро вић, Иво 72
Пе так, Дра го љуб 65
Пе тар II Ка ра ђор ђе вић 29, 72
Пет ко вић, Сне жа на 66
Пет ку, Ко сте ла 66
Пе тра шку, Ол га (рођ. Сте фа но вић) 82
Пе тре ску, Ге ор ге 65
Пе тре ску, Ма ри ја 65
Пе тро вић, Вељ ко 10–11
Пе тро вић, Ви до са ва 65 
Пе тро вић, Ге ра сим 23
Пе тро вић, Да ни ло 168
Пе тро вић, Да ни ца 22, 31, 48, 172
Пе тро вић, Ди ми три је 169
Пе тро вић, Емил 51–54
Пе тро вић, Ми лан 102, 111–112, 115, 124–125
Пе тро вић, Ми ре ла 65
Пе тро вић, Ни ко ла 63
Пе цо, Асим 63–64
Пе шић, Пе тар 104, 124
Пи лић, Mладен 101, 111–112, 114–115, 123
Пин ку, Фри да 65 
Пи са ров, Бо го љуб 53
По гир, Чи че ро не 63
По ља ков, Фе дор Б. 135
Поп Ро ди ка, Ма ри ја 65
По па, Еу џе ни ја 65
По па, Лу чан 65
По пе ску, Вик тор 66
По пе ску, Фло рин 66
По пов, Де јан 165–166, 173, 184
По пов, Ду шан Ј. 69, 96, 103, 178, 184
По по вић, Ана 66
По по вић, Ата на си је 26
По по вић, Бо ри слав 74–77, 83
По по вић, Ву ки ца 146
По по вић, Ду шан Ј. 141
По по вић, Јо ван (појац у Саборној цркви у Те-

мишвару) 169
По по вић, Јо ван (студент у Букурешту) 65
По по вић, Јо ван Сте ри ја 60
По по вић, Јо сиф 52
По по вић, Ми ха и ло 23, 26
По по вић, Не дељ ко 158
По по вић, Ол га 66
По по ви ћи, Ти бе ри је 86–87
При ко пе, Ана 66
При ста ву, Еле на 65
Про тић, Пе тар 169
Пу тин, Ол га 66
Пут ник, Аврам 141, 149–150
Пут ник, Алој зи ја Ал ка (рођ. Те ке ли ја По по-

вић) 137–142, 148–150
Пут ник, Иван 141
Пут ник, Пе тар 141



Р

Ра би но вић, Едит 65
Ра дан, Ми ља М. (Mi hai Ra dan) 63, 65
Ра дан, Ми хај Н. (Mi hai Ra dan) 66
Ра дин, Ми ли на 66
Ра до ван, Сми ља на 65
Ра до ва но вић, Јо ван 169
Ра до нић, Јо ван 124
Ра до са вље вић, Па ја 34
Ра ду, Сма ран да 66
Ра јић, Сте ван 146
Рај ко вић, Ђор ђе 141
Рај ко вић, Ср ђан 66
Ранд хар тин гер, Бе не дикт 28
Ра хоц ки, Га ли на 66
Ра шко вић, Ан ка 138
Ра шко вић, Га ври ло 128
Ра шко вић, Мој си је 138
Ра шко вић, Ран ка 138
Ре бе џеа, Ла зар 65
Рем нјо ва, Ма ри на Ле он тјев на 129–130, 132–

133, 135
Ре те ган, Да на 66
Ри пан, Ра лу ка 90
Ри сто вић, Не над 25, 79
Ро сић, Арон 179
Ро сић, Ми ро слав 178–180
Рот, Ото 102, 111–112
Ру ва рац, Ди ми три је 16
Рук сан до ју, Па вел 63
Ру снак, Мир чеа (Mir cea Ru snac) 77
Ру су, Ва ле ри ја 65

С

Са бљић, Ге ор ги је 65 
Са бљић, Ду шан 75–76, 83–85, 90
Са ва Ву ко вић (епи скоп) 79
Са ви на (ма на стир) 134–135
Са вић, Жар ко 66
Са вић, Мом чи ло 63
Са здов, То мо 63
Са ла џе ан, Ва си ле 65
Сват кау, Јо ан 65
Све ти Са ва 25, 28, 33
Се ку лић, Ми ха и ло 147–148, 150
Се ку лић, Са ва 150
Се ли мо вић, Ме ша 94
Се ре зли ја, Ана (рођ. Илић) 143
Се ре зли ја, Ла зар (ру ски офи цир) 143
Се ри, Исми на 66
Си ма, Кон стан тин 65
Си ме он Ми ро то чи ви (Сте фан Не ма ња) 24
Си ме он Стан ко вић (епи скоп) 32
Си мић, Вла ди мир 12
Си мић, Ле по са ва (рођ. Сто ја но вић) 93
Си мић, Ра до је 63
Си не ску, И. (I. Si ne scu) 82

Ско бер ча, Еу џе ни ја 65
Скок, Пе тар 52
Скрип ка, Пе тру ца 65 
Сма ран да, Ол теа 66
Смо дла ка, Јо сип 104
Со а ре, Еле о но ра 65
Со а ре, Фло рен ти на 66
Со бол, Алис 66
Спи ра, Кон стан тин 65 
Сре те но вић, Мир ја на 77
Ста јић, Ва са 16–18
Стан, Еле на 66
Ста ни сав, Бо го љуб 89
Ста ни сав, Вељ ко 89
Ста ни сав, Ко ста 89–90
Ста ни сав, Ко ста Мл. 89
Ста ни сав, Мар та Па у ла (рођ. Бут нар ју) 89
Ста ни сав, Ми ли ца (рођ. Ба кић) 89
Стан ков, Ме ла ни ја 66
Стан ко вић, Ге ор ги је 167
Стан ко вић, Да рин ка (рођ. Ми ло ва нов) 70
Стан ко вић, За ри ја 70
Стан ко вић, Кор не ли је 26–28, 35, 40
Стан ко вић, Ми ла на 70
Стан ко вић, Ра де 70
Стан ко вић, Ра ден ко 70–72
Ста но је вић, Па вле 146
Ста те ску, Ан то не та 66
Сте јић, Јо ван 70, 177
Сте па нов, Љу бо мир 11, 72, 76, 82–83, 105, 178, 

180
Сте па но вић, Пре драг 130, 135
Сте ри о ју, Су зе та 66
Сте фан Стра ти ми ро вић (ми тро по лит) 28, 145, 

153
Сте фа но вић, Алек сан дар Бран ко Мла ђи 82
Сте фа но вић, Алек сан дар Бран ко Ста ри ји 82
Сте фа но вић, Бу ди мир 34, 47–48, 74, 83
Сте фа но вић, Д. Е. 135
Сте фа но вић, Ди ми три је 21–24, 30, 34–35, 

42–44, 47–48
Сте фа но вић, Је ле на (рођ. До ба ји) 82
Сте фа но вић, Ка та ри на (Бе ла) (рођ. Да ни ло-

вић) 82
Сте фа но вић, Ми ли вој 82
Сто јан, Ма ри ја на 65
Сто ја но вић, Во ји сла ва 59–60, 62, 65, 93–94
Сто ја но вић, Дра ган 87, 93
Сто ја но вић, Ђо ка 93
Сто ја но вић, Је ли ца Р. 135
Сто ја но вић, Пе тар 25, 48
Сто ја но вић, Сми ља (рођ. Па нић) 93
Стој ка, Еле на 66
Стој шић, То ма 65
Стра ти ми ро вић, Јо зе фи на (рођ. Те ке ли ја) 145
Стра ти ми ро вић, Те о дор 145
Су бин, Је ле на 66
Су бо тић, Љи ља на 128, 135
Су бо тић, Пе ја 128
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Т

Тај че вић, Мар ко 28
Тај ша но вић, Ни ко ла 26
Та лан џе ску, Ми ха ил 66
Там чен ку, Алек сан дру 66
Та на се, Јон 65
Та на се леа, Дој на 65
Та на се ску, Да ни је ла 66
Та ра сјев, Ан дреј 30, 48
Та та ло вић, Вла дан 80–81
Та та ру, Сил ви ја 66
Та ту леа, Кор не ли ја 65 
Та у ша но вић, Оли ве ра 29, 48
Те ке ли ја По по вић Јо ван (унук) 137
Те ке ли ја По по вић Ла зар 142
Те ке ли ја По по вић, Ал ка (рођ. Ра шко вић) 144
Те ке ли ја По по вић, Алој зи ја Ал ка → ви де ти: 

Пут ник, Алој зи ја Ал ка
Текелија Поповић, Ана (рођ. Давидовић) 143
Те ке ли ја По по вић, Ана (рођ. Илић) → ви де ти: 

Се ре зли ја, Ана (рођ. Илић)
Те ке ли ја По по вић, Бран ко 139, 144, 153
Те ке ли ја По по вић, Ва си ли је 140, 149
Те ке ли ја По по вић, Ге ор ги је 144
Те ке ли ја По по вић, Ди ми три је 137
Те ке ли ја По по вић, Ека те ри на 139
Те ке ли ја По по вић, Јан ко 143–144
Текелија Поповић Јелисавета, 143
Текелија Поповић Јелисавета, кћи Јована и 

Марте рођ. Ненадовић, 139, 146
Текелија Поповић Јелисавета, кћи Ранка и 

Алке рођ. Рашковић, 144, 145, 146, 152
Текелија Поповић Јелисавета, звана Чава, кћи 

Остоје и Ане рођ. Давидовић, 143, 144
Те ке ли ја По по вић, Јо ван 137–139, 141, 144–145, 

147–149
Те ке ли ја По по вић, Јо ван К. 143, 151
Те ке ли ја По по вић, Јо ван 143
Те ке ли ја По по вић, Ка та ри на (рођ. Са плон цаи) 

141, 144
Те ке ли ја По по вић, Кон стан тин 137, 143–144, 

151
Те ке ли ја По по вић, Ла зар 137
Те ке ли ја По по вић, Ма ри ја (рођ. Ми ли во је-

вић) 143
Те ке ли ја По по вић, Мар та (рођ. Не на до вић) 

137–141, 147–148
Те ке ли ја По по вић, Ми хај ло 143–144
Те ке ли ја По по вић, Па вел 139
Те ке ли ја По по вић, Пе тар 137–142, 144–145, 

153
Те ке ли ја По по вић, Ран ко (Бран ко) 144–145
Те ке ли ја По по вић, Рок са М.143–144
Те ке ли ја По по вић, Са ва 51, 69, 96–97, 138–142, 

144–145, 170 
Те ке ли ја По по вић, Са ра М. 143
Те ке ли ја По по вић, Се ба сти јан 144
Те ке ли ја По по вић, Хри сто фор 140, 148

Те мен ски, Кар мен 66
Тен глер, Ја нош 122
Те о до ро вић, Ар се ни је Ар са 18
Те о до ро вић, Ра до мир 65
Те о до ро вић, Са ва 23
Ти мо ти је вић, Ми ро слав 146
Ти муш Кан чел, Ма ри ја 53
Тин џи ре, Кор не ли ја 66
Ти о фи ло вић, Ми ха и ло 128
Ти ри бе џеа, Ири ми ја 65
Ти чек Алојз 84
То де, Ви о рел 82
То до ров, Ми о мир 66
То лин гер, Ро берт 29
Тол ста ја, Све тла на М. 135
То ми слав Ка ра ђор ђе вић 29
То мић, Или ја 77–78, 80
То мић, Ја ша 101
То мић, Ми ле 58 , 65
То шић, Ми ле ва 66
То шић, Ол га 66
Тра вањ, Јо ван 28
Тран да фир, Ди ја на 66
Тран да фир, Ју ли јан 65 
Тран цу, Ау ре ли ја 65
Тр бо је вић, Пе тро ни је (ар хи ман дрит) 32–33, 

47
Трен теа, Ве ро ни ка 66
Триф, Ра ду 66
Триф ко вић, Ко ста 179
Три фу но вић, Ђор ђе 63
Трум бић, Ан те 102–104
Ту дор, Јо нел 65
Тур ку, Еле на 66

Ћ

Ћо сић Го ран 66
Ћо сић, Бра ни мир 84

У

Узум, Фра ња 120, 124
Ун бе га ун, Бо рис 135
Ун гу ре а ну, Ви о ри ка 65
Ун гу ре а ну, Ма ри ја 66
Ур зи ча ну, Алек сан дру 65

Ф

Фе не лон, Фран со 142
Фи ли по вић, Алек сан дар 58–59, 65 
Фи ли пон, Мар тин 107, 117–118, 125
Фло ра, Ра ду 63
Фок ша, Иле а на 66
Фо ри шко вић, Алек сан дар 137–138, 140, 142– 

144
Фор ма џи ју, Кри сти на 63, 66
Фо ро вић, Јо ван 178
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Фрајт, Јо ван 29
Фра њић, Кру но слав 63
Фре кот (бе ле жник) 122
Фре кот, Сте фан 123
Фрн ку, Вик то ри ја 59–60, 66
Фукс, Ро берт (Ro bert Fuchs) 25

Х

Хајдн, Јо зеф 28
Хар су ле ску, Фло рен ца 66
Ха џи, Алек сан дар 72
Ха џи, Ан ка (рођ. Ко стић) 72
Ха џи, Ду шан 72
Ха џи, Ђур ђи ца (рођ. Пе тро вић) 72
Ха џи, Јо ван 72–74
Ха џи, Кон стан тин 72
Ха џи, Ма ри ја 72
Ха џи, Па вле 72
Ха џи, Сте ван 72
Хегн, Рај нхолд 117
Хендл, Герг Фри дрих 28
Хи млер, Ре ги на 65
Хо пир те а ну, Си до ни ја 65
Хра бак, Бо гу мил 101, 113, 116
Хри стић, Јо ван 94
Хри сту, Алек сан дру 65
Хро стиц ка, Ни на 30

Ц

Ца ран, Је ли ца 65
Ца ран, Јо ван ка 65
Цве јић, Бран ко 26–28, 34, 47
Цвет ков, Мир ко 71
Це, Јо сиф 29
Це млин ски, Алек сан дар фон 25
Це млин ски, Р. Н. 25
Це ро вић, Љу би во је 107
Цир леа, Ка та лин 66
Цо ку, Јор да ке 66
Цр њан ски, Ми лош 64, 124

Ч

Ча ва, Осто ја 143
Чај ков ски, Пе тар 30
Чар нић, Ан ка, рођ. Или је вић 80
Чар нић, Ду шан 80
Чар нић, Еми ли јан 80–81
Чар нић, Ми ха и ло 80
Чар нић, Рад ми ла (рођ. Ста ни са вље вић) 80
Ча у ше ску, Ни ко лае 179
Чи змаш, Бо ри ца 66
Чи плић, Бог дан 57
Чо ка нел, Лу кре ци ја 66
Чо ков, Вла ди мир 65 
Чо ла ко вић, Јо ван 65
Чо ле вић, Ли ди ја В. 87
Чон ка, Че до мир 57
Чор та но вић, Па вле 7
Чу ка, Кар мен 66
Чу кан, Ана 65
Чур чић, Ла зар 64

Џ

Џа мо Ди ја ко ни ца, Лу чи ја 53–54

Ш

Ша ро њев, Да ни ца 66
Шварц, До ри ка 65
Шер бан Кан та ку зин 161–162
Шер бан, Јо а на 66
Ши ја ко вић, Бо го љуб 78
Ши ро ла, Бо жи дар 28
Шољ мо шан, Јо ван ка 66
Шра бец, Ар мин 29
Ште фа не ску, Ђе ор ђе та 66
Штигл (Sti e gel) 112
Шу боњ, Кон стан тин 167



А

Арад 8, 10, 17, 61–62, 69–70, 89, 127–129, 136– 
139, 141–143, 145–146, 148–149, 152–154, 
157–158, 160, 170, 177 

Арад ска жу па ни ја 11, 82
Арад ска твр ђа ва 177
Арад ско по мо риш је 8
Ати на 81
Ау стри ја 72, 100
Ау стро у гар ска 23, 178–179

Б

Ба бу на (пла ни на) 28
Бал кан 28, 48, 118
Ба нат 8, 16, 28, 54, 58, 72, 77, 82, 99, 101–103, 

106–114, 116–123, 125, 158–159, 165–166, 
171, 178–180

Ба нат ски Бре сто вац 11
Ба ња лу ка 29
Ба ра ган 179
Ба ра ња 99, 102–103, 107, 120
Бач ка 8, 28, 99, 102–103, 107, 113, 119–120
Бе ла Цр ква 70, 93, 114
Бе ло бре шка (Ру му ни ја) 85, 93
Бен че ку (Ру му ни ја) 141
Бе о град 9, 14, 15, 18, 23, 29–31, 36, 38, 44, 

47–48, 53, 59, 61–64, 70, 72, 77–82, 87–93, 
107–108, 120–121, 127–128, 130–131, 136, 
161–163, 178

Берн (Швај цар ска) 80, 91
Беч 10, 25, 52–53, 70, 73–74, 141, 145, 172, 178
Би ле ћа 87
Би тољ 30
Би хаћ 77–78
Блу мен тал → ви де ти: Ма шлок
Бо ло ња 69–70
Бо љев ци 11
Бон 78
Бо ро во 32, 47
Бо сна и Хер це го ви на 135
Бра ти сла ва 91
Бра шов 176

Бре сто вац 157
Бу дим 69, 138, 140–145, 151
Бу дим пе шта 70, 91, 112, 130
Бу зад (Ру му ни ја) 141
Бу ку решт 51–54, 57, 60–65, 67–68, 79, 83–85, 

87–89, 91, 93–94, 121, 161–163, 179

В

Ва ра дин 127–128, 136
Вар јаш 178–180
Вар ша ва 73
Ве ли ка Ки кин да 16, 113, 119, 122
Ве ли ки Беч ке рек 105, 107, 109, 115, 117–118, 

120, 125
Ве ли ки Се ми клуш 10, 107
Ве ли ки Сем пе тар 10, 77
Вењ (Ру му ни ја) 83
Ви зеш (Ру му ни ја) 142
Вин ча 91
Ви со ки Де ча ни (ма на стир) 32–33
Вој во ди на 10–11, 34, 71, 87, 100–104, 106, 

110–111, 113, 116–117, 119, 123–124, 141, 177
Вра ње во (Но ви Бе чеј) 16, 30
Вр њач ка Ба ња 23, 45
Врњ ци 23, 40
Вр шац 63, 99, 102, 106–108, 114, 116–118, 121, 

157, 170
Вр шник (Сло ве ни ја) 23, 43–46

Г

Гад (Та ми шка жу па ни ја) 84
Га лац (Ру му ни ја) 91
Ге тин ген 79
Го ли оток 87
Грац 52

Д

Де ва (Ру му ни ја) 77
Де жан (Та ми шка жу па ни ја) 89
Де ска (Ма ђар ска) 8
Де тро ит 33, 47

ГЕОГРАФСКИ РЕГИСТАР
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До гњеч ка (Do gne cea, Ка раш-Се ве рин) 167
До њи град (Зе мун) 29
Дра ва 28
Ду бо ки На даш 157
Ду бров ник 135
Ду нав 87, 104, 110, 121, 141

Е

Евро па 64, 71, 109, 114
Ен гле ска 35
Ер дељ → ви де ти: Тран сил ва ни ја 

Ж

Же не ва 81
Жи ча (ма на стир) 32
Жом бољ 102, 121

З

За греб 31, 52, 57, 59, 70, 72–74
За ир (Афри ка) 95
Зе мун 21, 25, 29–32, 47
Зре ња нин 9, 12, 14, 15, 17–18, 63, 85, 94, 176

И

Иван да (Ру му ни ја) 94
Ин збрук 70
Ис точ на Хер це го ви на 87
Истра 28

Ј

Ја дран ско мо ре 28
Ја ша То мић 8–10, 13–14, 16-17
Ја ши 51–52, 91
Је ри хон 78
Је ру са лим 78, 81
Ју го и сточ на Евро па 64
Ју го сла ви ја 55, 57, 59–61, 63–64, 72–73, 80, 83, 

90, 93, 101, 104–105, 113, 117, 119–120
Ју жна Угар ска 127, 135

К

Ка ла ча (Ру му ни ја) 176
Ка ли фор ни ја 92
Ка на да 95
Ка њи жа 127–128
Ка раш Се ве рин 61–62, 70, 85, 93, 107
Ка раш-се ве рин ска жу па ни ја 167
Кар ло вач ка ми тро по ли ја 10
Кар ло во 29
Кар па ти 104
Ка та ри на (се ло) 111
Ке вер меш (Ма ђар ска) 142
Ки јев 52

Кла до во 176
Клуж 51–53, 54, 82, 85–86, 89–91
Кне же ви на Ср би ја 29, 48
Кнез (Ру му ни ја) 105
Ко за ни (Ма ке до ни ја) 72
Кон стан ца 89
Ко ру шка 28
Кра гу је вац 135
Кра јо ва 176
Кра ље ви на Ју го сла ви ја 22, 29, 47, 72
Кра ље ви на Ру му ни ја 72, 106, 121–122
Кра ље ви на Ср би ја 29, 48, 101, 123
Кра ље ви на СХС 22, 78, 99, 101, 103–105, 107, 

109–111, 116–1120, 122–125
Крањ ска 110
Кру шчи ца (Ба нат) 85

Л

Лај пциг 52
Ле ско ви ца (Ру му ни ја) 70
Ли по ва 157–160, 176
Лон дон 83, 92
Лу гош 141

Љ

Љу бља на 72–74, 91

М

Ма ђар ска 8, 72, 78, 83, 103–104, 112–113, 117, 
119–120, 135

Ма зур ска је зе ра 119
Ма ко 141
Ма ли Се ми клош (арад ски кварт) 177
Ма шлок (Ба нат) 141
Ме ха ла (Те ми швар) 16, 60, 72, 110, 168
Ме хе динц 61–62
Мин хен 8–10, 13–14, 16, 83
Ми чи ген (САД) 33, 47
Мо дош → ви де ти: Ја ша То мић
Мол 127–130, 136
Мо но штор 11
Мо ра ва 28
Мо ра ви ца (оп шти на) 89
Мо риш 121, 137
Мо сква 145

Н

Над лак (Арад) 176
Не го слав ци (Хр ватск а) 77
Не мач ка 29, 82, 95, 119
Ниш 177
Но ви Сад 24, 59, 70, 72, 77–78, 101–102, 104–

106, 108–112, 117, 121, 123–124, 134, 141, 
176, 178
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Њ

Њу јорк 34, 71

О

Ов че По ље 105
Одор хеј Се ку јеск (Odor he iu Se cu i esc) 89
Окс форд 35, 47
Оси јек 72, 85

П

Пан че во 28, 47, 60, 63, 80, 117
Па риз 52, 83, 90, 99, 101, 103–105, 111, 115, 

117–124
Па штро ви ћи 135
Пер ја мош (Ру му ни ја) 107, 178
Пе тров град → ви де ти: Зре ња нин
Пе чва рад (Ма ђар ска) 127–128, 130, 136
Печ ке рек → ви де ти: Зре ња нин
Пе шта 10, 108, 170, 178
Пла шки 32
Пло е шти 89
По мо риш је 130, 137, 177, 179–180
По мо ри шка кра ји на 138, 140, 144
Праг 29, 53
Пре де ал (Ру му ни ја) 75

Р

Рај на 110
Ра ко ви ца (ма на стир) 33
Ре каш (Ба нат) 176
Ре пу бли ка Срп ска 135
Рим 52
Ри о ца (Би ле ћа) 87
Ру му ни ја 8, 10–11, 16, 52–53, 58–64, 69–70, 

74–76, 80, 83–91, 94, 96–97, 99, 103–104, 
106–107, 110, 112, 115, 118–125, 146, 176–179

Ру си ја 137, 141–145

С

Са ва (ре ка) 28, 104
Сан Фран ци ско 83
Санкт Пе тер бург 52
Са ра во ла (Ба нат) 10
Са ра је во 32, 57, 59
Са ри да 176
Сви ни ца (Ме хе дин ци) 58
Сви штов (Бу гар ска) 141
Се ге дин 127–132, 135–136
Се млак (Ру му ни ја) 82
Сен та 16, 127–130
Сен тан дре ја (Ма ђар ска) 78, 130, 135
Сен то маш 127–128, 136
Се чањ 177
Си биу 82
Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 32–33, 112

Ско пље 73
Сло ве ни ја 23, 30
Сом бат хељ (Ма ђар ска) 143
Сом бор 22–24, 27, 29, 32, 40–48
Со фи ја 53
Со ча (ре ка) 23, 43–46
Сплит 32
Ср би ја 21, 25, 27, 29, 33, 47–48, 70–71, 87, 94, 

102–106, 109–111, 113, 116–121, 124, 127, 
176–177

Срем 8, 120
Срем ска Ми тро ви ца 72
Срем ски Кар лов ци 10, 15, 17, 22, 24, 30, 32, 

34, 47, 77–78, 127–128, 130, 136, 169
Ста ри Бе чеј 8
Су бо ти ца 127–130, 136
Су шка (Ка раш-Се ве рин) 85

Т

Та миш (област) 61–62
Та ми шка жу па ни ја 74, 76, 80, 83–84, 89, 94, 

107, 120, 141
Те ми швар 10, 16–18, 30, 51, 57, 60, 67–68, 70, 

72, 74–76, 80, 82–87, 89, 91, 93–96, 99–129 
136 157–158, 160 165–168 170–171, 173, 175 
178–180

Ти са 121
То рон тал ска жу па ни ја 120
Тран сил ва ни ја 52, 109, 121–122
Трст 172

У

Угар ска 69, 100, 109–110, 112–115, 118–119, 127, 
135

Ф

Фа бри ка (Те ми швар) 72, 110
Фен лак (Ру му ни ја) 167
Фе у двар (Мо шо рин) 127–129, 136
Фи биш (Ру му ни ја) 141
Фру шка го ра 28, 32, 169

Х

Хаб збур шка мо нар хи ја 70, 165, 173
Хар ги та (жу па ни ја) 89
Хер це го ви на 87, 135
Хр ват ска 71, 77
Хр ња ко во (Ру му ни ја) 157
Ху не до а ра 60
Ху не до а ра (жу па ни ја) 77

Ц

Це ти ње 32
Цре па ја 80



197

Цр на Го ра 87, 135
Цр на Ре ка 60
Цр но мор ски ре ги он 88

Ч

Ча ко во 22, 29–30, 74, 80
Че неј 85, 176
Че хо сло вач ка 74
Че шка 110

Ш

Шар кад (Sar kad) 10
Шар ло тен бург 141
Швај цар ска 80, 91, 120
Ши ша то вац (ма на стир) 32–33, 47
Шле зи ја 110
Шу ма ди ја 32
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