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Ч Л А Н Ц И  И  Р А С П Р А В Е
UDC 271.222(497.11)-726.2:929 Dimitrijević N.

271.222(498.5)”1726/1728”

Љ и љ а н а  И .  П у з о в и ћ *

НИ КО ЛА (ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ) КАО ЕПАР ХИЈ СКИ ЕГ ЗАРХ  
(1714–1726) И ВР ШАЧ КИ ЕПИ СКОП (1726–1728)

СА ЖЕ ТАК: Ни ко ла (Ди ми три је вић) био је је дан од нај бли жих са рад ни ка 
бе о град ског ми тро по ли та Мој си ја (Пе тро ви ћа). Као епар хиј ски ег зарх оба вљао 
је број не по сло ве на ми тро по лит ском дво ру у Бео граду и по ма гао ми тро по ли ту 
у оба вља њу ду жно сти епар хиј ског ар хи је ре ја. Био је по сред ник из ме ђу ми тро по-
ли та и пред став ни ка др жав них вла сти у ре ша ва њу про бле ма од оп штег зна ча ја за 
раз вој вер ског и цр кве ног жи во та пра во слав них хри шћа на у Хаб збур шкој мо нар-
хи ји. На ду жно сти вр шач ког епи ско па на ла зио се од 1726. до 1728. го ди не, на кон 
че га је по ста вљен за ар хи је ре ја Tемишварске епар хи је (1728–1744). 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ни ко ла (Ди ми три је вић), Мој си је (Пе тро вић), Бео град ска 
ми тро по ли ја, Вр шач ка епар хи ја, Те ми швар ска епар хи ја, ег зарх, XVI II век.

На де лат ност Ни ко ле (Ди ми три је ви ћа) ус пут но је ука зи ва но у не ко лико 
исто ри о граф ских ра до ва, али ње гов жи вот још увек ни је до вољ но про у чен. 
Из у зев јед ног члан ка и две крат ке би о гра фи је, ко је је на пи сао шу ма диј ски 
епи скоп Са ва (Ву ко вић), о ње му ни је по себ но пи са но.1 

Нај ве ћа за слу га за осве тља ва ње ње го вог жи во та и ра да при па да ис тра-
жи ва чи ма ко ји су се ба ви ли срп ском исто ри јом пр ве по ло ви не XVI II ве ка. 
На пр вом ме сту тре ба по ме ну ти Ди ми три ја Ру вар ца, ко ји је об ја вљи вао 
гра ђу из XVI II ве ка, да ју ћи сво је ко мен та ре у ни зу мо но гра фи ја и чла на ка. 
У ње го вим ра до ви ма ко ји се од но се на упра ву ми тро по ли та Ви ћен ти ја (Јо-
ва но ви ћа) раз ма тра ни су ње го ви од но си са Ни ко лом (Ди ми три је ви ћем).2 Као 
уред ник Срп ског Си о на и Ар хи ва за исто ри ју Срп ске пра во слав не кар ло вач ке 
ми тро по ли је, Д. Ру ва рац об ја вио је гра ђу ко ја се од но си на пе ри од ад ми ни-
стра тор ства и ко а дју тор ства Ни ко ле (Ди ми три је ви ћа). По ред то га, у Спо
ме ни ку Срп ске кра љев ске ака де ми је, Ле то пи су Ма ти це срп ске и Гла сни ку 

* На род на би бли о те ка Ср би је, Бео град; pu zo vic.lji lja na@g mail.com 
1 С. Ву ко вић, Срп ски је рар си: од де ве тог до два де се тог ве ка, Бео град –Под го ри ца –Кра гује-

вац 1996, 373–374; Исти, „Ни ко лај Ди ми три је вић епи скоп те ми швар ски (1728–1744)”, Те ми швар
ски збор ник 3 (2001) 113–124; Срп ски би о граф ски реч ник 3, Но ви Сад 2007, 253 (С. Ву ко вић).

2 Д. Ру ва рац, „Жи вот и рад ња Ви ћен ти ја Јо ва но ви ћа, ар хи е пи ско па и ми тро по ли та бе о град-
ско-кар ло вач ког”, Срп ски Си он 3 (1893), 731–732, 746; Исти, Исто рич нокри тич на цр та о Ви ћен
ти ју Јо ва но ви ћу, Зе мун 1886.
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Срп ске пра во слав не па три јар ши је из ло жио је низ чла на ка бит них за са гле-
да ва ње по ја ва и ста ња у Бео град ској и Ка р ло вач кој ми тро по ли ји, у це ли ни, 
као и по је ди нач но, у епар хи ја ма.3 

Зна чај не из во ре, ме ђу ко ји ма је и Днев ник Ни ко ле (Ди ми три је ви ћа) из 
1727. го ди не, об ја вио је Ра до слав М. Гру јић. Ње гов по се бан до при нос је у 
то ме што је об ја вио гра ђу ко ја омо гу ћа ва са гле да ва ње уло ге Ни ко ле (Ди ми-
три је ви ћа) у по сло ви ма и од но си ма срп ских ар хи је ре ја, пре ма пра во слав ном 
ру мун ском ста нов ни штву, на ро чи то на под руч ју Ма ле Вла шке (Ол те ни је). 
По ред то га, гра ђа ко ју је об ја вљи вао при ка зу је при ли ке у Бео град ској, а по-
том Бео град ско-кар ло вач кој ми тро по ли ји и Те ми швар ској епар хи ји, то ком 
два де се тих и три де се тих го ди на XVI II ве ка, као и де ша ва ња то ком Ау стриј-
ско-тур ског ра та (1737–1739).4 

Про у ча ва њу де лат но сти Ни ко ле (Ди ми три је ви ћа) до дат но је до при нео 
ис тра жи вач ки рад Ду ша на По по ви ћа, ко ји је са мо стал но или са са рад ни ци-
ма об ја вио зна ча јан број исто риј ских из во ра. Ме ђу овим из во ри ма на ла зе се 
и ва жна вла ди чи на пи сма ко ја су на ста ла у вре ме ну од 1730. до 1737. го ди не. 
По ред то га, Ду шан По по вић за слу жан је у ве ли кој ме ри за са гле да ва ње вре-
мен ског кон тек ста у коjeм је жи вео вла ди ка Ни ко ла.5 

Об ја вљи ва ње за пи са и нат пи са из по ме ну тог пе ри о да, до при не ло је по-
зна ва њу ње го вог жи во та и ра да. Нај ве ћи број та квих из во ра са бран је у 
збир ка ма Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа и Пе тра Мо ми ро ви ћа.6 

У ра до ви ма Ми лу ти на Јак ши ћа ко ји се ти чу упра ве ми тро по ли та Ви ћен-
ти ја (Јо ва но ви ћа) и па три јар ха Aрсенија IV, раз ма тра ни су њи хо ви од но си 
са Ни ко лом (Ди ми три је ви ћем).7 По зна ва њу при ли ка ве за них за исто ри ју 

3 Д. Ру ва рац, „Мој си је Пе тро вић, ми тро по лит бе о град ски 1713–1730”, Спо ме ник СКА 34 
(1898), 81–201; Исти, Опис Те ми швар ске епар хи је 1727. го ди не, Срем ски Кар лов ци 1923; Исти, „Те-
ми швар ска епар хи ја од ње на по ста ња до 1758. год”, Ар хив за исто ри ју СПКМ 3 (1913), 319–373; 
Исти, „Од но шај ми тро по ли та Ви ћен ти ја Јо ва но ви ћа спрам ко а дју то ра Ни ко ле Ди ми три је ви ћа”, 
Срп ски Си он 14 (1904), 501–503, 525–528; Исти, „Ко ре спон ден ци ја па три јар ха Ар се ни ја Јо ва нови-
ћа (Ша ка бен те) из Бе ча од 7. фе бру а ра до 5. ма ја 1741”, Срп ски Си он 17 (1907), 344; Исти, „Ко ре-
спон ден ци ја па три јар ха срп ског Ар се ни ја Јо ва но ви ћа IV. (Ша ка бен те) од 29. сеп тем бра 1742. до 
20. ок то бра 1743”, Ар хив за исто ри ју СПКМ 2 (1912), 380–382; Исти, Срп ска ми тро по ли ја кар ло
вач ка око по ло ви не XVI II ве ка, Срем ски Кар лов ци 1902; Исти, „Ми тро по ли ја бе о град ска око 1735. 
го ди не”, Спо ме ник СКА 42 (1905), 101–204.

4 Р. Гру јић, „При ло зи за исто ри ју од но ша ја на ших с Ру му ни ма у ау стриј ској Вла шкој”, 
Срп ски Си он 16 (1906), 67–70, 103, 131–133, 294–297, 323–325, 328–329, 367; Исти, При ло зи истори
ји од но ша ја на ших с Ру му ни ма у XVI II ве ку, Срем ски Кар лов ци 1906; Исти, При ло шци исто ри ји 
срп. ба нат ских ма на сти ра у дру гој по ло ви ни XVI IIтог ве ка, Срем ски Кар лов ци 1906; Исти, „Ко-
а дју тор ми тро по ли та Ви ћен ти ја Јо ва но ви ћа”, Срп ски Си он 17 (1907), 329–330; Исти, „При ло зи за 
исто ри ју Ср би је у до ба ау стриј ске оку па ци је (1718–1739)”, Спо ме ник СКА 52 (1914), 84–208; Исти, 
„Бор бе с Тур ци ма у Ба на ту 1738 и 1739”, Гла сник ИДНС 3 (1930), 106–107; Исти, „Из пи са ма Ни-
ко ле Ди ми три је ви ћа, епи ско па те ми швар ског, 1737, 1738 и 1739. го ди не”, Гла сник ИДНС 3 (1930), 
468–471.

5 Д. По по вић, „Гра ђа за исто ри ју Бео града од 1711–1739. год”, Спо ме ник СКА 78 (1935), 13–283; 
Исти, Ср би у Ба на ту до кра ја осам на е стог ве ка: Исто ри ја на се ља и ста нов ни штва, Бео град 
1955; Д. По по вић, М. Бог да но вић, Гра ђа за исто ри ју Бео града од 1717 до 1739, I, Бео град 1958; Д. 
По по вић, Ж. Се чан ски, Гра ђа за исто ри ју на се ља у Вој во ди ни од 1695 до 1796, Но ви Сад 1936.

6 Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си, I–VI, Бео град 1983, 1986; П. Мо ми ро вић, 
Ста ри срп ски за пи си и нат пи си из Вој во ди не, I, Но ви Сад 1993.

7 М. Јак шић, О Ар се ни ју IV Јо ва но ви ћу Ша ка бен ти, Срем ски Кар лов ци 1899; Исти, О Ви ћен
ти ју Јо ва но ви ћу, Но ви Сад 1900.
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срп ског на ро да у пр вој по ло ви ни XVI II ве ка и осве тља ва њу ње го ве уло ге у 
са вре ме ним зби ва њи ма, зна чај но су до при не ли и ра до ви Сре те Пе ци њач ког.8 
Од стра них ис тра жи ва ча, та да шњом цр кве ном исто ри јом срп ског на ро да у 
хаб збур шким зе мља ма ба вио се Јо хан Хајн рих Шви кер.9 

По след њих го ди на по ја ви ло се и не ко ли ко ра до ва ау тор ке овог члан ка 
о Те ми швар ској епар хи ји у XVI II ве ку, у ко ји ма се об ра ђу је и пе ри од упра-
ве Ни ко ле (Ди ми три је ви ћа).10 Тре ба по ме ну ти и ра до ве Иси до ре Ра до вић 
То ча нац11 и Гор да не Га рић Пе тро вић12 о при ли ка ма у Кар ло вач кој и Бео град-
ској ми тро по ли ји у вре ме ну у ко јем је жи вео и ра дио вла ди ка Ни ко ла, као 
и рад Де ја на По по ва о вла ди чи ној пре пи сци.13

Ме ђу тим, пот пу на сли ка о жи во ту и ра ду Ни ко ле (Ди ми три је ви ћа) 
мо же се сте ћи тек про у ча ва њем обим не ар хив ске гра ђе. Нај ве ћи број до ку-
ме на та, нео бја вље них и не ис тра же них до са да, на ла зи се у Ар хи ви ма Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти у Бео граду и Срем ским Кар лов ци ма. У пр вом 
слу ча ју реч је о Исто риј ској збир ци бр. 13173, у ко јој се на ла зе до ку мен ти 
ко ји је Ра до слав Гру јић пре пи сао са ори ги на ла. У дру гом слу ча ју у пи та њу 
су фон до ви „А” и „Б” Ми тро по лит ско-па три јар шиј ског ар хи ва у Срем ским 
Кар лов ци ма. Је дан део гра ђе на ла зи се у Му зе ју Срп ске пра во слав не цр кве 
у Бео граду, у Оста ви ни Ра до сла ва Гру ји ћа и у ар хив ској збир ци Фон да рет
ко сти Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић” у Бео граду. 

За це ло ви то са гле да ва ње жи во та и де ла вла ди ке Ни ко ле на ро чи то је ва-
жна ње го ва пре пи ска, ко ја са др жи пре ко де ве де сет пи са ма, раз ме њи ва них са 
ар хи је ре ји ма, ис так ну тим срп ским кне зо ви ма и офи ци ри ма, али и са број ним 
др жав ним функ ци о не ри ма. Те мељ ним ана ли зи ра њем ар хив ске гра ђе, об ја-

8 С. Пе ци њач ки, Пан че вач ки ди стрикт од 1717 до 1776, Но ви Сад 1985; Исти, „По да ци о 
ку ги 1738. го ди не у Беч ке ре ку, Де ски и Ђа ли”, Збор ник за исто ри ју МС 11 (1975), 111–117; Исти, 
„По да ци о кон три бу ци ји и ста нов ни штву Ба на та у пр вој по ло ви ни XVI II ве ка”, Збор ник за исто
ри ју МС 5 (1972), 118–121; Исти, „По да ци о при хо ди ма и рас хо ди ма Ба нат ске ад ми ни стра ци је у 
пр вој по ло ви ни XVI II ве ка”, Збор ник за исто ри ју МС 8 (1973), 77–92.

9 Ј. Х. Шви кер, „Сје ди ње ње срп ских ми тро по ли ја Бео град ске и Кар ло вач ке у 1731. год”, 
Ве сник Срп ске Цр кве 5 (1894), 25–41, 130–147, 250–258, 349–365, 420–436, 524–540, 624–634, 
739–752, 829–848, 960–969, 1041–1063. 

10 Љ. И. Пу зо вић, „Гра ни це, на се ља и па ро хи је Те ми швар ске епар хи је (1716–1779): при лог 
про у ча ва њу исто ри је пра во сла вља у Ба на ту”, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју 96 (2/2017), 35–52; 
Иста, „Па ро хиј ско све штен ство Те ми швар ске епар хи је сре ди ном XVI II ве ка”, Те ми швар ски збор
ник 9 (2017), 19–39; Иста, „Па ро хиј ски хра мо ви у Те ми швар ској епар хи ји сре ди ном XVI II ве ка”, 
Те ми швар ски збор ник 10 (2018), 29–41; Иста, „Ет нич ка струк ту ра ста нов ни штва у на се љи ма Те ми-
швар ске епар хи је сре ди ном XVI II ве ка”, Збор ни ка Ма ти це срп ске за исто ри ју 101 (1/2020), 19–30; 
Иста, „Цр ти це из брач ног жи во та на ро да у Те ми швар ској епар хи ји у XVI II ве ку”, Те ми швар ски 
збор ник 12 (2020), 85–93; Иста, „Те ми швар ска епар хи ја од По жа ре вач ког ми ра до Те ми швар ског 
са бо ра (1718–1790)”, Осам ве ко ва ау то ке фа ли је Срп ске Пра во слав не Цр кве, I, Бео град 2020, 225–242.

11 И. То ча нац, „Бео град ска и Кар ло вач ка ми тро по ли ја. Про цес ује ди ње ња (1722–1731)”, 
Исто риј ски ча со пис 55 (2007), 201–217; Иста, Срп ски на род ноцр кве ни са бо ри (1718–1735), Бео град 
2008; I. To ča nac-Ra do vić, „Bel gra de – Se at of the Ar chbis ho pric and Me tro po li ta na te (1718–1739)”, 
Bel gra de 1521–1867, Bel gra de 2018, 155–167; Иста, „Бео град под хаб збур шком вла шћу 1717–1739. 
го ди не”, Ба рок ни Бео град: Пре о бра жа ји 1717–1739, Бео град 2019, 12–37. 

12 Г. Га рић Пе тро вић, „Де мо граф ске при ли ке и мре жа па ро хи ја у Бео град ској епар хи ји од 
1718. до 1739. го ди не”, Исто риј ски ча со пис 59 (2010), 267–296; Иста, „Ми тро по лит ски на ме сни ци 
и при двор ни слу жи те љи у Сер виј ској епар хи ји (1718–1739)”, На ша про шлост 14 (2013), 87–101.

13 Д. По пов, „Из пре пи ске епи ско па те ми швар ског Ни ко ла ја (Ди ми три је ви ћа)”, Те ми швар
ски збор ник 9 (2017), 155–166.
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вље них из во ра и ре ле вант не ли те ра ту ре, мо гу ће је по ста ви ти осно ву за разма-
тра ње пи та ња ко ја се од но се на лич ност Ни ко ле (Ди ми три је ви ћа) и ње го ву 
де лат ност у Те ми швар ској епар хи ји, али и у са мом вр ху срп ске цр кве не 
упра ве на про сто ру под вла шћу Хаб збур шке мо нар хи је.

По ре кло и по ро ди ца

Је ди ни по да так о по ре клу Ни ко ле (Ди ми три је ви ћа) са чу ван је ру ко пи-
сној књи зи бр. 113 из Збир ке ру ко пи сних књи га Би бли о те ке Срп ске пра во-
слав не па три јар ши је у Бео граду. Ту се ка же да Ни ко ла (Ди ми три је вић) „ро дом 
же бист из Хер це го ви не, а по стри гом Пе ча нин”.14 Тач ност ових по да та ка 
ни је мо гу ће про ве ри ти, јер са чу ва на гра ђа то не до зво ља ва, али ако је су ди ти 
на осно ву оста лих на во да, ко ји су про вер љи ви, про из ла зи да су ови по да ци 
тач ни.15 По је ди ни исто ри ча ри ко ји су пи са ли о Ни ко ли (Ди ми три је ви ћу) 
при хва ти ли су их као по у зда не.16 

Ви ше са зна ња по сто ји о вла ди чи ној по ро ди ци. Од нај бли жих срод ни ка, 
по зна та су име на ње го ве бра ће – Или је и Са ве. Или ја се по ми ње у пи сму 
на пи са ном у Бео граду 13. ма ја 1732. го ди не. Пи смо је би ло упу ће но вла ди ци, 
а на пи сао га је не ки пут ник, ко ји је на кон пу то ва ња по Евро пи и Ру си ји, 
пре ко Се ге ди на, сти гао у Бео град, а за тим на ста вио ка Све тој зе мљи. Том 
при ли ком, вла ди ци је из Ру си је до нео не ко ли ко на ру че них књи га и оста вио 
их у Бео граду код вла ди чи ног „бра та го спо да ра Или је”.17 

Или ја је имао си на Дра го сла ва ко ји се по оцу пре зи вао Илић. Дра го слав 
се по ми ње у „По пи су осо бља и слу жбе ни ка из ду хов ног и све тов ног ста ле-
жа на слу жби у Па три јар ши ји у Кар лов ци ма”. По пис је са ста вљен 17. фе бру-
а ра 1748. го ди не на кон смр ти па три јар ха Ар се ни ја IV (Јо ва но ви ћа). Дра го слав 
је за бе ле жен као ше сти по ре ду, од де сет слу жбе ни ка из све тов ног ста ле жа. 
По ред ње го вог име на сто ји – да је три на е сто го ди шњи бра та нац по кој ног 
те ми швар ског епи ско па Ни ко ле, и да се шко ло вао код ма ги стра Пе тра у 
Кар лов ци ма.18

Са ва је био мла ђи од Ни ко ле, по што га је вла ди ка, по чет ком 1738. го-
ди не, из др жа вао на шко ло ва њу у Шо про њу. Пре ма ње му је био ве о ма па жљив 
го во ре ћи му да док га он из др жа ва, ни о че му не ми сли, осим о свом шко-

14 ПБ 113, л. 19а; Са др жај ове књи ге об ја вљен је у „Ска заніє”, Гла сник ДСС 6 (1854), 25–87, 
а па сус ко ји се од но си на Ни ко лу (Ди ми три је ви ћа) je на стр. 74.

15 У остат ку спи са ка же се да га је Мој си је (Пе тро вић) у Кар лов ци ма по ста вио за вр шач ког 
епи ско па, 1726. го ди не, и да је по твр ђен исте го ди не. За тим је пре ме штен на Те ми швар ску епар-
хи ју и на том по ло жа ју ин ста ли ра ли су га ми тро по лит Мој си је и ге не рал Ва лис. Исти дан оба-
вље на је и ин ста ла ци ја вр шач ког вла ди ке Мак си ма (Не сто ро ви ћа). На во ди се и да је вла ди ка 
Ни ко ла умро 27. ју на 1744. го ди не у Те ми шва ру, а по гре бен у ма на сти ру Без ди ну.

16 С. Ко стић, Ср би у ру мун ском Ба на ту, Те ми швар 1940, 14, 31; С. Бу гар ски, Срп ско пра во
сла вље у Ру му ни ји, Те ми швар – Бео град – Но ви Сад 1995, 32; С. Ву ко вић, Срп ски је рар си од де
ве тог до два де се тог ве ка, 373; Исти, „Ни ко лај Ди ми три је вић”, 113–124.

17 АСА НУ, Исто риј ска збир ка 13173, 1834.
18 „Vet ter des ver stor ben Bischof Ni co lai von Te me swar. Von De fun cto als Er bsneh mern nach 

dem Bischof in se i ne Sorg ge nom men und ist in studÿs beÿ dem Ma gi ster Pe ter zu Car lo witz, beÿ Kost 
und Kleÿd von Ho fe i Son sten Knab von 13. Ja hren”; С. Га ври ло вић, „Спи си из за о став шти не па три-
јар ха Ар се ни ја IV Јо ва но ви ћа-Ша ка бен те”, Спо ме ник СА НУ 139 (2004), 90.
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ло ва њу: „Ви ни шта дру го не ми сли те, ни ти се ста рај те о из др жа ва њу, не го 
се тру ди те са мо за јед но, и дан и ноћ труд на труд при ла жи те да циљ свој 
по стиг не те.”19

Сле де ће го ди не, за вре ме бо рав ка у Пе шти, вла ди ка је за Са ву ис про сио 
де вој ку из Сен тан дре је и дао јој дар. Де вој ка се зва ла Ана, од мај ке Су за не 
и оца Те о до ра Ема ну е ла, из по ро ди це de Ni ko la. Са ва ни је при су ство вао про-
сид би. Сто га је пред брач ни уго вор, са ста вљен 7. ма ја 1739. го ди не, пред ви ђао 
да је де вој ка сло бод на да вра ти дар ако јој се мла дић не до пад не при ли ком 
су сре та. У ме ђу вре ме ну, упри ли чен је са ста нак дво је мла дих, на ко јем су се 
јед но дру гом до па ли, па је уго вор по твр ђен 25. ма ја исте го ди не у Ара ду.20

Не ду го по том, Са ва се ра нио пу шком у де сну ру ку. По што је по сто ја ла 
мо гућ ност да по вре да оста ви трај не по сле ди це, по стиг ну ти пред брач ни до-
го во ри би ли су до ве де ни у пи та ње. У на ме ри да де вој ци пру жи мо гућ ност 
из бо ра, вла ди ка је од ње узео дар, по што де вој ка не би сме ла да узме дар од 
дру гог, уко ли ко је већ да ри ва на. Пред брач ни уго вор остао је на сна зи до 
Са ви ног оздра вље ња, ка да је де вој ка тре ба ло да бу де по зва на да се по но во 
из ја сни о при хва та њу мла до же ње. У слу ча ју при хва та ња, уго вор би био ва-
же ћи, док је у су прот ном пла ни ра но да бу де по ни штен. Вла ди ка је ова кав 
по сту пак об ја снио ти ме да не же ли да сто ји на пу ту де вој чи ној сре ћи, ни ти 
да је про тив ње не во ље уда је за мом ка ко ји не би био пот пу но здрав.21 Са чу-
ва на гра ђа не пру жа ви ше по да та ка о да љем Са ви ном здрав стве ном и брач-
ном ста њу. 

За хва љу ју ћи за пи су на Ми не ју за јун, ко ји се на ла зи у ма на сти ру Ле па-
ви ни, по зна та су име на дво је вла ди чи них срод ни ка, Гри го ри ја и Јо ва не. У 
за пи су се ка же: „Ова књи га, под на зи вом Ми неј за ме сец јун, из соп стве них 
књи га ми тро по лит ских, да ро ва се у ма на стир Ку ти ну, храм све то га ве ли ко-
му че ни ка Ге ор ги ја. У Те ми шва ру, ле та Го спод њег 1741, ме се ца ок то бра сед-
мог, од стра не сми ре ног ми тро по ли та те ми швар ског и ли пов ског за по миња-
ње упо ко је них слу гу Бож јих Гри го ри ја и Јо ва не, Ни ко ла (Ди ми три је вић).”22 
Због оскуд но сти по да та ка, не мо же се зна ти да ли је реч о ро ди те љи ма или 
не ким дру гим вла ди чи ним срод ни ци ма.

Обра зо ва ње

Као је дан од нај бли жих са рад ни ка ми тро по ли та Мој си ја, Ни ко ла (Ди-
ми три је вић) би тре ба ло да је био обра зо ва ни ји од ве ћи не па ро хиј ских све-
ште ни ка сво га вре ме на. Оста је отво ре но пи та ње где и код ко га се обра зо вао, 
али је из ве сно да се учио, као и оста ли кли ри ци, код ста ри јих све ште ни ка, 
или у не ком ма на сти ру. Сво је обра зо ва ње мо рао је про ши ри ва ти да ље сâм, 
или уз ми тро по ли та, ка ко би био у ста њу да ре ша ва сло же не за дат ке ко ји су 
по ста вља ни пред ње га као ми тро по ли то вог ег зар ха. Сте че но зна ње пре но сио 
је да ље, под у ча ва ју ћи бу ду ће све ште ни ке на дво ру у Бео граду, и оспо со бља-

19 Р. Гру јић, „Из пи са ма Ни ко ле Ди ми три је ви ћа”, 469.
20 АСА НУК, МП, „Б”, 1739/34.
21 Р. Гру јић, „Из пи са ма Ни ко ле Ди ми три је ви ћа”, 469.
22 Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си, V, 7799.
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ва ју ћи их на тај на чин за све ште нич ку слу жбу.23 О ње го вом учи тељ ском 
ра ду го во ри по жа ре вач ки све ште ник Јо сиф Са вић, „ро дом Бел гра дац” ко ји 
ка же да „се учио та ко ђе код вла ди ке Ни ко ла ја, бив шег ег зар ха ми тро по лит-
ског срп ски чи та ти.” Слич но ка же и ви шњич ки па рох Жи во та Или је вић 
ко га су ро ди те љи да ли да се учи у ма на сти ру Вој ло ви ци, кад је имао де вет 
го ди на, код је ро мо на ха Ни ка но ра, где је на у чио на у сни цу, псал тир и пе сме 
Мој си је ве, „а за тим бих по зван од екс ар ха Ни ко ла ја у Бео град да по слу жим 
и да се на у чим.”24 На кон из бо ра за вр шач ког вла ди ку, на ста вио је да по ма же 
ми тро по ли ту Мој си ју око по ди за ња шко ла и до во ђе ња учи те ља из ино стран-
ства сa ци љем шко ло ва ња све ште нич ког под млат ка.25 

О обра зо ва њу Ни ко ле (Ди ми три је ви ћа) нај по у зда ни је све до че пи са ни 
до ку мен ти ко је је оста вио иза се бе. Ма ло их је пре из бо ра за вр шач ког вла-
ди ку, а на кон то га њи хов број се на гло по ве ћао. Из пе ри о да упра ве Вр шач ком 
епи ско пи јом по ред не ко ли ко пи са ма, са чу ван је Днев ник ко ји је во дио од 8. 
фе бру а ра до 20. мар та 1727. го ди не за вре ме бо рав ка у Кра јо ви. Днев ник је 
дра го цен из вор за про у ча ва ње, не са мо за исто ри ча ре већ и за на уч ни ке из 
обла сти фи ло ло ги је и књи жев но сти. Је зик, стил и са др жај днев ни ка све до че 
да га је во ди ла уче на осо ба. Епи скоп Ни ко ла (Ди ми три је вић) оста вио је сво-
јим др жа њем и на сту пом сна жан ути сак на Вла хе те су го во ри ли: „и овај 
го спо дин Ар хи је реј што је до шао сме ран је сте и учен и са стра хом слу жи 
слу жбу Бо жи ју, и не об зи ре се ни куд, са мо ка Бо гу је ди ном, а не као наш 
Да ма скин26 ко ји ви че по цр кви”. У на став ку ка жу: „ми ни смо зна ли да су 
Ср би ова ко уче ни, а ови што су до шли од го спо ди на Ар хи е пи ско па скроз 
мо гу чо ве ка про мо три ти, као кроз огле да ло.” Да ље их по ре де са Гр ци ма: „ми 
смо ми сли ли да са мо Гр ци има ју па мет и по ре дак и ра су ђи ва ње, али по сла-
ни ци ко ји су до шли пре ва зи ђо ше Гр ке у све му, што ни смо ми сли ли да се 
код њих на ла зи.”27 До ду ше, ово је за бе ле жио лич но вла ди ка, па и ту окол ност 
тре ба има ти у ви ду при ли ком про це не објек тив но сти. Днев ник је пи сан ме-
ша ви ном на род ног и срп ско сло вен ског књи жев ног је зи ка, за раз ли ку од ка-
сни јих вла ди чи них пи са ма у ко ји ма је уоч љив уплив ру ско сло вен ског је зи ка.28 

23 О про свет ним при ли ка ма у вре ме ми тро по ли та Мој си ја (Пе тро ви ћа), вид.: Рад ми ло До-
ста нић, „Про свет на де лат ност ми тро по ли та Мој си ја Пе тро ви ћа”, Пе да го шка ствар ност 46 (2000), 
3/4, 252–266.

24 Г. Вит ко вић, „Из ве штај Мак си ма Рат ко ви ћа”, 156, 255.
25 Д. Ру ва рац, „Пи сма Мак си ма Су во ро ва, ру ско-срп ског учи те ља, и ми тро по ли та Мој сија 

Пе тро ви ћа”, Спо ме ник СКА 49 (1910), 92–93.
26 Из ве сно, епи скоп Да ма скин (Да ска лул), ко ји је умро 5. 12. 1725.
27 Днев ник Ни ко ле (Ди ми три је ви ћа) об ја вљен је као При лог II у члан ку: Р. Гру јић, „При-

ло зи за исто ри ју од но ша ја на ших с Ру му ни ма у ау стриј ској Вла шкој”, 293–297, 323–325, 328–329, 
365–371 (да ље Р. Гру јић, „Днев ник Ни ко ле Ди ми три је ви ћа”). Уп.: Б. Ма рин ко вић, „Ли те ра ту ра 
о срп ским пи сци ма XVI II сто ле ћа: При ло зи би бли о граф ском из у ча ва њу Ни ко ле Ди ми три је ви ћа 
(†1744), епи ско па вр шач ког и те ми швар ског, јед ног од на ших пу то пи са ца из 1727. го ди не”, Збор
ник за исто ри ју 13 (1976), 195–199.

28 О при хва та њу ру ско сло вен ског је зи ка као слу жбе ног у вре ме упра ве ми тро по ли та Мој-
си ја, де таљ ни је: А. Мла де но вић, „Бео град ски ми тро по лит Мој си је Пе тро вић (1713–1730) и по че-
так ства ра ња срп ског књи жев ног је зи ка но ви јег вре ме на”, Ар хе о граф ски при ло зи 26/27 (2004/2005), 
517–527. 
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Обим на пре пи ска ко ју је оба вљао ма хом као те ми швар ски епи скоп, а 
ко ја је са чу ва на у об ли ку из вор не гра ђе, об ја вље них до ку ме на та и пре при-
ча них са др жа ја пи са ма, дра го цен је из вор за ана ли зу, ка ко ње го вих ак тив-
но сти, де ло кру га по сло ва, кру га ко ре спон де на та, та ко и ни воа обра зо ва ња. 
Нај пре као вр шач ки, а по том као те ми швар ски епи скоп, одр жа вао је ре дов ну 
пре пи ску са ми тро по ли том Мој си јем, што у ве зи са си ту а ци јом у епар хи ји, 
што као чо век ко ји је пред ста вљао ње го ву ве зу са Те ми швар ском ад ми ни стра-
ци јом.29 Као ад ми ни стра тор Бео град ско-кар ло вач ке ми тро по ли је (1730–1731) 
раз ме нио је ве ћи број пи са ма са пред став ни ци ма вла сти, с јед не стра не, и 
са пред став ни ци ма ви со ке је рар хи је, кли ра и на ро да, с дру ге. По сто је са чу-
ва на пи сма упу ће на на род ној де пу та ци ји у Бе чу, прин цу Алек сан дру у Јаго-
ди ну, Јо си фу Јам бре ко ви ћу, на род ном се кре та ру у Бе чу, Бу дим ци ма, обер ка-
пе та ни ма Ва си Ни ко ли ћу, Жи ва ну Зо ри ћу и Јо ва ну Мо на стер ли ји, бу дим ском 
епи ско пу Ва си ли ју (Ди ми три је ви ћу), као и оста лим вла ди ка ма. По ред то га, 
био је у кон так ту и са пред став ни ци ма Грч ке и Је ру са лим ске цр кве, и то ди-
рект но, без зна ња срп ског па три јар ха Ар се ни ја IV. То га је до ве ло у су коб са 
па три јар хом, јер је би ло уо би ча је но да пре пи ска са пред став ни ци ма дру гих 
пра во слав них цр ка ва иде пре ко Па три јар ши је у Пе ћи.30

На са бо ру у Кар лов ци ма, по чет ком 1731. го ди не, иза бран је нов ми тро-
по лит, чи ме је пре ста ла ду жност Ни ко ле (Ди ми три је ви ћа) као ад ми ни стра-
то ра. Сле де ћи круг ко ре спон ден ци је бит но се раз ли ку је од пр вог и ба ви се 
углав ном јед ном те мом, а то је су коб епи скопâ са ми тро по ли том Ви ћен ти јем 
(Јо ва но ви ћем). С тим у ве зи, нај ви ше пи са ма раз ме ње но је са Ва си ли јем (Ди-
ми три је ви ћем), бу дим ским епи ско пом. По ред то га, био је у стал ној ве зи са 
сво јим не ка да шњим про тив ни ком, бач ким вла ди ком Ви са ри о ном (Па вло-
ви ћем), због ње го вог су ко ба са ми тро по ли том.31

Као ко а дју тор ми тро по ли та Ви ћен ти ја (Јо ва но ви ћа), од 1736. до ње го ве 
смр ти 1737. го ди не, пот пи сао је, за јед но са ми тро по ли том, не ко ли ко пи са ма 
упу ће них вла ди ка ма и гро фу Ха мил то ну, пред сед ни ку Ба нат ске ад ми ни-
стра ци је, у ве зи са те ку ћим про бле ми ма. У ви ше на вра та слао је по сла ни це 
свим све ште ни ци ма, обер ка пе та ни ма, ка пе та ни ма, бар јак та ри ма, вој сци, 
оберк не зо ви ма, кне зо ви ма, ешку ти ма, кме то ви ма и свим пра во слав ним му-
шкар ци ма и же на ма. Не ко ли ко пи са ма пот пи сао је са Мак си мом (Не сто ро-
ви ћем), вр шач ким вла ди ком.32

У скло пу ре дов них ду жно сти у сво јој епар хи ји пи сао је про та ма, све-
ште ни ци ма и мо на си ма, као и се о ским кне зо ви ма и на ро ду уоп ште. У то ку 

29 Д. По по вић, М. Бог да но вић, Гра ђа за исто ри ју Бео града од 1717 до 1739, 171; Р. Гру јић, 
„Днев ник Ни ко ле Ди ми три је ви ћа”, 295, 297, 328.

30 АСА НУ, Исто риј ска збир ка 13173, 1749, 1750, 1752, 1754, 1755, 1757, 1758, 1759, 1760, 1762, 1763, 
1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1772, 1773, 1774, 1775; АСА НУК, МП, „Б”, 1730/65; 1730/66; 1730/30; 1730/68; 
1731/66; Г. Вит ко вић, „Спо ме ни ци из бу дим ског и пе штан ског ар хи ва”, II, Гла сник СУД 4 (1873), 68–87.

31 АСА НУК, МП, „Б” 1733/139; 1734/84; 1735/116; 1736/1; 1736/41; 1736/48; 1736/50, 1736/70, 
1736/71, 1736/72, 1736/73, 1736/74, 1736/75, 1736/ 76 а, б; 1737/64; 1737/54. АСА НУ, Исто риј ска збирка 
13173, 1897.

32 АСА НУК, МП, „Б”, 1737/74; 1737/41; 1732/611; МСПЦ, Оста ви на Ра до сла ва Гру ји ћа, 966; 
АСА НУ, Исто риј ска збир ка 13173, 1933; Д. По по вић, М. Бог да но вић, Гра ђа за исто ри ју Бео града 
од 1717 до 1739, 250.
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Ау стриј ско-тур ског ра та (1737–1739), раз ме нио је ви ше пи са ма и са ау стриј-
ским ге не ра лом Нај пер гом, срп ским па три јар хом Ар се ни јем IV (Јо ва но ви-
ћем), гро фом Ха мил то ном, арад ским вла ди ком Иса и јом (Ан то но ви ћем) и 
на род ним се кре та ром Вла ду лом Ма ла е ском.33

Обра ћао се и пред став ни ци ма вла сти, на ро чи то ако је тре ба ло за шти-
ти ти ин те ре се пра во слав ног све штен ства.34 Ни је знао не мач ки је зик, али је 
по ред се бе имао пи са ра за ко га се го во ри ло да „на ње мец ки ја сно и мно го 
лу шче не же ли кто дру гој, пре ве сти мо жет”.35 

Вла ди чи на пре пи ска све до чи да се тру дио да на ба ви што ве ћи број 
књи га и да та ко опре ми сво ју двор ску би бли о те ку. Из пи сма Ма ка ри ја, „па-
три јар ха свја та го гра да Је ру са ли ма и всеј Па ле сти ни”, пи са ног 11. ок то бра 
1731. го ди не у Бу ку ре шту, са зна је мо да га је вла ди ка Ни ко ла мо лио да му 
до не се не ко ли ко бо го слов ских књи га. Па три јарх му је од го во рио да ће му 
од мах по сла ти књи ге ко је је ус пео да про на ђе, а да је пи сао свим сво јим 
при ја те љи ма да по тра же оста ле, до ко јих ни је ус пео да до ђе.36 

Вла ди ка је 13. ма ја 1732. до био „се дам ко ма та” књи га од јед ног пут ни-
ка по Евро пи. Оста ле на ру че не књи ге ни је би ло мо гу ће про на ћи па пут ник 
ка же: „А за но ве књи ге што сте ми на ру чи ли, ако би се на штам па ле, да доне-
сем, али до са да ни шта не ма, уна пред не знам, ако их Бог про све ти да штам-
па ју.”37 Вла ди ка је не ке књи ге про дао, али је мно ге узи мао за се бе, про ши-
ру ју ћи бо го слов ска зна ња и по пу ња ва ју ћи сво ју при двор ну би бли о те ку.

Па жљи вим чи та њем ње го ве пре пи ске, сти че се ути сак да се до кра ја 
жи во та тру дио да упот пу ни сво ја зна ња, ка ко би успе шно ре ша вао број не 
иза зо ве са ко ји ма се сва ко днев но су о ча вао. До ла зе ћи у до дир са но вом ау стриј-
ском вла шћу, тру дио се да са вла да но ви на чин оп хо ђе ња, да за пам ти, пра вил-
но на пи ше и из го во ри но ве ти ту ле. Та ко ђе је бр зо усва јао и но ве тен ден ци је 
у је зи ку. Под ути ца јем ру ских књи га и учи те ља, про ме нио се и ње гов на чин 
из ра жа ва ња и пи са ња. У пре пи сци са епи ско па том све ма ње је ко ри стио 
на род ни је зик, уме сто ко јег је уба ци вао но ве ру ско сло вен ске ре чи и из ра зе. 
Чи ни се да се тру дио да мла дим љу ди ма омо гу ћи оно што сам ни је мо гао да 
по стиг не на лич ном пла ну обра зо ва ња, по ма жу ћи их на раз не на чи не то ком 
шко ло ва ња. Вр ло до бро је схва тао зна чај обра зо ва ња и по тре бу за уче ним 
љу ди ма, ко ји би јед ног да на мо гли да слу же ин те ре си ма цр кве и на ро да. 

Епар хиј ски ег зарх

Нај ра ни је ве сти о Ни ко ли (Ди ми три је ви ћу), као ми тро по ли то вом ег зар-
ху, по ти чу из 1714. и 1716. го ди не.38 У теф те ри ма из дру ге де це ни је XVI II 

33 И. Зе рем ски, „Те ми швар ски епи скоп Ни ко ла Ди ми три је вић и па ље ње ње го ве ре зи ден ци је 
и цр кве”, Гла сник ИДНС 5 (1932), 88–89; Р. Гру јић, „Из пи са ма Ни ко ле (Ди ми три је ви ћа)”, 468–470.

34 МСПЦ, Оста ви на Ра до сла ва Гру ји ћа, 951; АСА НУ, Исто риј ска збир ка 13173, 1891, 1892.
35 Д. Руварaц, „Ко ре спон ден ци ја па три јар ха срп ског Ар се ни ја Јо ва но ви ћа IV (Ша ка бен те) 

од 29. сеп тем бра 1742. до 20. ок то бра 1743”, 345.
36 АСА НУК, МП, „Б”, 1731/32.
37 АСА НУ, Исто риј ска збир ка 13173, 1834.
38 Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си, II, 2260, 2299.
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ве ка ми тро по лит га је ви ше пу та на звао сво јим ег зар хом, док он за се бе каже 
да је слу жи тељ бе о град ског ми тро по ли та.39 У спи су на ла тин ском је зи ку, ми-
тро по лит је Ни ко лу (Ди ми три је ви ћа) на звао vi ca rii mei (ген. од vi ca ri us me us), 
што би мо гло да се од но си на ње го ву до та да шњу слу жбу ег зар ха, али и на 
ду жност ге не рал ног ви ка ра или ви ка ри ју са, пр вог ме ђу ми тро по ли то вим 
слу жи те љи ма.40 Ме ђу са чу ва ном из вор ном гра ђом на ла зе се „Хе са пи ег зар ха 
Ни ко ла ја (Ди ми три је ви ћа) от при ку пља ња ље та 724, 725 и 726”, што го во ри 
да је остао на ду жно сти епар хиј ског ег зар ха до из бо ра за вр шач ког епи ско па.41 

По ред име на Ни ко ле (Ди ми три је ви ћа) сме њу ју се из ра зи поп, је реј и 
ег зарх због че га прет по ста вља мо да је он као об у до вео мир ски све ште ник 
сту пио у слу жбу ми тро по ли то вог ег зар ха. Ка ко је би ла прак са да се за при-
двор не слу жи те ље би ра ју мо на си, из ве сно је да се уско ро за мо на шио, али 
су га и да ље на род ски зва ли поп. На ме ће се пи та ње за што је ми тро по лит 
иза брао мир ског све ште ни ка, кад је би ло уо би ча је но да се за ег зар хе узи ма-
ју мо на си, ко ји би се по ред вла ди ка при пре ма ли за бу ду ћи ар хи је реј ски 
по ло жај, уко ли ко би за то по ка за ли до вољ но спо соб но сти. Од го вор тре ба 
тра жи ти у ор га ни за ци о ном и фи нан сиј ском ста њу Бео град ске епар хи је и 
ње них ма на сти ра под тур ском вла шћу, на са мом по чет ку упра ве ми тро по-
ли та Мој си ја (Пе тро ви ћа). 

Као јед на од нај ста ри јих и нај зна чај ни јих срп ских епар хи ја, Бео град ска 
епар хи ја је за вре ме вла да ви не де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа уз диг ну та на 
ранг ми тро по ли је. По сто ја ла је и под тур ском вла шћу, у са ста ву об но вље не 
Срп ске па три јар ши је. У деф те ри ма из сре ди не XVII ве ка, за бе ле же на је као 
„ми тро по ли ја обла сти Бео града и остр ва Сре ма.42 До ве ли ких про ме на, услед 
но ве ор га ни за ци је Срп ске па три јар ши је са се ди штем у Пе ћи,43 до шло је то-
ком и по сле Беч ког ра та (1683–1699). Због пу сто ше ња и де по пу ла ци је про-
сто ра за хва ће них ра том, срп ски епи ско пи ко ји су оста ли под осман ском 
вла шћу ни су успе ва ли да са ку пе до вољ но нов ца од сво јих вер ни ка ка ко би 
ис пу ни ли фи нан сиј ске оба ве зе пре ма тур ској др жав ној бла гај ни. Сто га је 
спро ве де на цр кве на ре ор га ни за ци ја ко јом је сма њен број епар хи ја. Та да је 
Бео град ској епар хи ји при по је на не ка да шња Сме де рев ска, од но сно, ста ра 
Бра ни чев ска епар хи ја. Ра ди ефи ка сни је упра ве, епар хи ја је по де ље на на три 
це ли не: два ег зар ха та, По жа ре вач ки и Гро чан ски,44 и па ро хи је у Бео град ском 

39 Д. Ру ва рац, „Мој си је Пе тро вић”, 85, 159; Д. По по вић, „Гра ђа за исто ри ју Бео града од 1711– 
1739. год”, 24, 27–28, 56, 58; Де таљ ни је о цр кве ној упра ви у до ба ми тро по ли та Мој си ја (Пе тро ви ћа) 
и при двор ним слу жи те љи ма на ми тро по лит ском дво ру у Бео граду: И. То ча нац, „Про пи си ми-
тро по ли та Мој си ја Пе тро ви ћа за све ште ни ке и па ро хи ја не”, Исто риј ски ча со пис 48 (2001), 147–164; 
Г. Га рић Пе тро вић, „Ми тро по лит ски на ме сни ци и при двор ни слу жи те љи у Сер виј ској епар хи ји 
(1718–1739)”, 87–101.

40 АСА НУК, МП, „Б”, 1726/30.
41 АСА НУК, МП, „Б”, 1719/5.
42 Р. Трич ко вић, „Срп ска цр ква сре ди ном XVII ве ка”, Глас СА НУ 320 (1980), 125.
43 О упо тре би пој ма Срп ска па три јар ши ја, ко јег ће мо се при др жа ва ти у ра ду, де таљ ни је: 

Н. С. Шу ле тић, „По да ци о бе ра ти ма ар хи је ре ја Пећ ке и Охрид ске ар хи е пи ско пи је у деф те ру прихо-
да Кан це ла ри је цр кве них му ка та (БОА, КК 2542-33)”, Срп ске сту ди је 1 (2010), 177–193; Н. С. Шуле-
тић, „Бе рат па три јар ха Ка ли ни ка I”, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју 83 (2011), 97–104. 

44 По жа ре вач ки се про сти рао ис точ но од Ве ли ке Мо ра ве, док се Гро чан ски про сти рао за пад-
но од Ве ли ке Мо ра ве, по чев од Гроц ке и Сме де ре ва пре ма ју гу.
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ди стрик ту. На че лу ове епар хи је и да ље су би ле вла ди ке ко је су но си ле по-
ча сни на зив ми тро по ли та, али се њи хо ва над ле жност ни је про сти ра ла из ван 
под руч ја епар хи је.45 

За вре ме Беч ког ра та у епар хи ји су опу сте ла мно га на се ља, број до мо ва 
се знат но сма њио, уни ште на је па ро хи јал на мре жа, по ру ше ни број ни храмо-
ви и ма на сти ри. По ус по ста вља њу ми ра (1699), епи ско пе је че као те жак зада-
так об на вља ња епар хи је ко ји је те као до ста спо ро. У вре ме ка да је Мој си је 
(Пе тро вић) сту пио на бе о град ски пре сто (1713), са мо је не ко ли ко ма на сти ра 
би ло ак тив но: Слан ци, Ра ко ви ца, Тре си је, Ра ји но вац и Сме де рев ски ма на стир 
у око ли ни Бео града; Ви тов ни ца, Ту ман, Ру ку ми ја и Гор њак у По жа ре вач ком 
ег зар ха ту. Ма на стир ска брат ства би ла су ма ла, као и не ко ли ко го ди на ка сни-
је, ка да су Сме де рев ски ма на стир, Гор њак, Ту ман и Ра ји но вац има ли са мо 
по јед ног мо на ха. У исто вре ме, у шест ма на сти ра По жа ре вач ког ег зар ха та, 
жи ве ло је са мо 18 мо на ха, у ма на сти ру Ра ко ви ци тро ји ца, док је ма на стир 
Вин ча, то ком три де се тих го ди на XVI II ве ка, имао нај број ни је брат ство од 
се дам мо на ха.46 Ма ли број мо на ха су жа вао је мо гућ ност из бо ра слу жи те ља 
ми тро по ли ту Мој си ју, па је он мо рао тра жи ти нај спо соб ни је и нај о бра зо ва-
ни је по моћ ни ке ме ђу мир ским све штен ством.

Осим Ни ко ле (Ди ми три је ви ћа) у Теф те ру из 1714. го ди не по ми ње се још 
ег зарх Те о дор, као је ди ни стал ни ми тро по ли тов двор ски слу жи тељ.47 Ма ли 
број по слу ге све до чи да се на дво ру жи ве ло скром но, услед ло шег ма те ри јал-
ног ста ња ми тро по ли та Мој си ја. У вре ме тур ске упра ве, ми тро по лит ни је имао 
до вољ но нов ча них сред ста ва ка ко би пла ћао при двор не слу жи те ље, па је и 
од Ни ко ле (Ди ми три је ви ћа) по зајм љи вао но вац. У бе ле шци од 6. окто бра 
1716. го ди не ми тро по лит је за пи сао: „Мо рам да дам на шем слу жи тељ ном 
по пу Ни ко ли 84 гро ша ко је смо од ње га узе ли на за јам због бу ју рун ти је.” 
По ред све до чан ства о ми тро по ли то вом не за вид ном фи нан сиј ском ста њу, ова 
за бе ле шка ука зу је и на бли зак и не по сре дан од нос ко ји је по сто јао из ме ђу 
ми тро по ли та и ње го вог слу жи те ља Ни ко ле.48

На кон по ти ски ва ња Тур ске из сред ње Евро пе, са под руч ја ко је је Кар ло-
вач ким ми ром (1699) при па ло Хаб збур шкој мо нар хи ји, ство ре на је но ва срп ска 
ми тро по ли ја. Ње но се ди ште, у по чет ку, би ло је у ма на сти ру Кру ше до лу 
(1708–1713), а по том у Срем ским Кар лов ци ма (по сле 1713), због че га се нази-

45 Р. Трич ко вић, „Срп ска цр ква сре ди ном XVII ве ка”, 78–79; Р. Ве се ли но вић, „Ср би ја под 
ау стриј ском вла шћу 1718–1739”, Исто ри ја срп ског на ро да, IV-1, Бео град 1986, 11; Де таљ ни је о 
ти ту ли ми тро по ли та: Г. Га рић Пе тро вић, „Ми тро по лит ски на ме сни ци и при двор ни слу жи те љи 
у Сер виј ској епар хи ји (1718–1739)”, 90, нап. 12; Н. С. Шу ле тић, „По да ци о бе ра ти ма ар хи је ре ја 
Пећ ке и Охрид ске ар хи е пи ско пи је у деф те ру при хо да Кан це ла ри је цр кве них му ка та (БОА, КК 
2542-33)”, 181.

46 Г. Вит ко вић, „Из ве штај Мак си ма Рат ко ви ћа, екс ар ха бе о град ског ми тро по ли та”, 1733, 
Гла сник СУД 56 (1884), 118–325; Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си, II, 2113, 2192; 
Исто, V, 7341; Д. Ру ва рац, Ми тро по ли ја бе о град ска, 144. Де таљ ни је о ста њу ма на сти ра у Бео град-
ској епар хи ји по сле 1718: Г. Га рић Пе тро вић, „Ма на сти ри у Бео град ској епар хи ји од 1718. до 1739. 
го ди не”, 600 го ди на ма на сти ра Па вло вац, Мла де но вац 2017, 183–194.

47 Г. Га рић Пе тро вић, „Ми тро по лит ски на ме сни ци и при двор ни слу жи те љи у Сер виј ској 
епар хи ји (1718–1739)”, 96.

48 Д. По по вић, „Гра ђа за исто ри ју Бео града од 1711–1739. год”, 56.
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ва Кру ше дол ском, од но сно Кар ло вач ком ми тро по ли јом. Још у вре ме Беч ког 
ра та (1683–1699), убр зо по Ве ли кој се о би Ср ба (1690), па три јарх Ар се ни је III 
за по чео је ре ор га ни за ци ју епар хи ја на те ри то ри ји под вла шћу Хаб збур шке 
мо нар хи је. Но во на ста ло ста ње озва ни чио је цар Ле о полд I При ви ле ги јом од 
4. ма ја 1695. го ди не, по твр див ши епи ско пе ко је је па три јарх рас по ре дио по 
епар хи ја ма.49 

По из би ја њу Ау стриј ско-тур ског ра та (1716), хаб збур шком осва ја њу Бео-
града (1717) и скла па њу По жа ре вач ког ми ра (1718), Бео град ска епар хи ја потпа-
ла је под хаб збур шку власт. Хаб збур шка мо нар хи ја је, по на че лу uti pos si de tis, 
по ред Ба на та, за др жа ла до њи Срем, сре ди шњу Ср би ју до За пад не Мо ра ве, 
од но сно под руч је од ре ке Дри не до ушћа Ти мо ка у Ду нав, као и узак по јас 
Бо сне уз Са ву и за пад ну Вла шку до ре ке Олтe.50

Кон фир ма ци о ном ди пло мом цaра Kaрла VI од 30. ав гу ста / 10. сеп тем бра 
1718. го ди не, по твр ђе но је ства ра ње по себ не ми тро по ли је на под руч ју хаб-
збур шке Кра ље ви не Ср би је.51 На сто ја њем ми тро по ли та Мој си ја (Пе тро ви ћа), 
ко ји је ус по ста вио до бре од но се са но вим вла сти ма, епар хи је на но во о своје-
ним под руч ји ма ни су би ле при кљу че не Кар ло вач кој ми тро по ли ји, већ но-
во ство ре ној Бео град ској ми тро по ли ји, с њим на че лу. Но ва ми тро по ли ја се 
у по чет ку са сто ја ла од Бео град ске и Ва љев ске епар хи је, а на др жав ним вла-
сти ма би ло је да од лу че да ли ће епар хи је на под руч ју Ба на та ући у са став 
Кар ло вач ке или Бео град ске ми тро по ли је, по што су у При ви ле ги ји из 1695. 
го ди не на ве де не ме ђу епар хи ја ма под ју рис дик ци јом па три јар ха Ар се ни ја III.52 
По ве љом ца ра Кар ла VI од 5/16. но вем бра 1720. го ди не обе ба нат ске епархи-
је, Те ми швар ска и Вр шач ка, при по је не су Бео град ској ми тро по ли ји. Ствара-
ње Бео град ске ми тро по ли је озва ни че но је 15. ав гу ста 1721. го ди не, ка да је 
срп ски па три јарх Мој си је (Ра јо вић) до нео од лу ку ко јом је Мој си ја (Пе тро ви ћа) 
по твр дио за бе о град ског ар хи е пи ско па и ми тро по ли та. Те ри то ри ја ове ми тро-
по ли је ко нач но је за о кру же на 1727. го ди не ка да јој је до де ље на Рим нич ка 
епар хи ја,53 ко ја се на ла зи ла на про сто ру Ма ле Вла шке.54 

На кон ус по ста вља ња хаб збур шке вла сти до го ди ла се још јед на зна чај-
на про ме на у обла сти вер ских од но са на под руч ју Кра ље ви не Ср би је. Про цес 

49 Ј. Х. Шви кер, По ли тич ка исто ри ја Ср ба у Угар ској, Но ви Сад – Бео град 1998, 33.
50 Р. Ве се ли но вић, „Ср би ја под ау стриј ском вла шћу 1718–1739”, 111–112; М. Ђор ђе вић, „Срби-

ја као про вин ци ја Хаб збур шке мо нар хи је у пр вој по ло ви ни 18. ве ка”, Др жав ност, де мо кра ти
за ци ја и кул ту ра ми ра, Ниш 2015, 131–132.

51 Д. Ру ва рац, „Мој си је Пе тро вић”, 128; И. То ча нац, Срп ски на род ноцр кве ни са бо ри, 151–152; 
Г. Га рић Пе тро вић, „Де мо граф ске при ли ке и мре жа па ро хи ја у Бео град ској епар хи ји од 1718. до 
1739. го ди не”, Исто риј ски ча со пис 59 (2010), 267–269; I. To ča nac-Ra do vić, „Bel gra de – Se at of the 
Ar chbis ho pric and Me tro po li ta na te (1718–1739)”, 157–158.

52 Ј. Ра до нић, М. Ко стић, Срп ске при ви ле ги је од 1690. до 1792, Бео град 1954, 94.
53 О по ло жа ју Рим нич ке епар хи је то ком пе ри о да хаб збур шке вла сти, де таљ ни је вид.: N. 

Do bre scu, Is to ria bi se ri cii române din Ol te nia în tim pul ocu paţiu nii au stri a ce (1716–1739), Bu cu reşti 
1906; Ş. Pa pa co stea, Ol te nia sub stăpînirea Austriacă (1718–1739), Bu cu reşti 1971, 288–297.

54 И. То ча нац, „Бео град ска и Кар ло вач ка ми тро по ли ја: Про цес ује ди ње ња (1722–1731)”, 
203–205; И. То ча нац, Срп ски на род ноцр кве ни са бо ри, 153–155; Г. Га рић Пе тро вић, „Ми тро по-
лит ски на ме сни ци и при двор ни слу жи те љи у Сер виј ској епар хи ји (1718–1739)”, 88; С. Бу гар ски, 
„Епар хи ја те ми швар ска у окви ру Кар ло вач ке ми тро по ли је”, Три ве ка Кар ло вач ке ми тро по ли је 
1713–2013, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад 2014, 79–101; I. To ča nac-Ra do vić, Bel gra de – Se at of the 
Ar chbis ho pric and Me tro po li ta na te (1718–1739), 158–159.
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фор ми ра ња ри мо ка то лич ких цр кве них струк ту ра до вр шен је 1729. го ди не 
ства ра њем об је ди ње не Бео град ско-сме де рев ске би ску пи је.55 

Ства ра ње но ве срп ске ми тро по ли је на тлу Хаб збур шке мо нар хи је про-
у зро ко ва ло је ве ли ко не за до вољ ство срп ске је рар хи је у Кар ло вач кој ми тро-
по ли ји, а на ро чи то ми тро по ли та Ви ћен ти ја (По по ви ћа). Тим по ступ ком, 
на ру ше но је је дин ство пра во слав них на те ри то ри ја ма под хаб збур шком 
вла шћу ко је је би ло по твр ђе но при ви ле ги ја ма. Не су гла си це из ме ђу бе о град-
ског и кар ло вач ког ми тро по ли та про ду бље не су на кон што је ју рис дик ци ја 
над до њим, или ју го и сточ ним, Сре мом при па ла бе о град ском ми тро по ли ту, 
на су прот ин те ре си ма кар ло вач ког ми тро по ли та. У на ме ри да до њи Срем при-
по ји Кар ло вач кој ми тро по ли ји, Ви ћен ти је (По по вић) по зи вао се на цар ску 
од лу ку из 1695. го ди не ко ја је пред ви ђа ла да цео Срем бу де под не по сред ном 
упра вом па три јар ха Ар се ни ја III. Ме ђу тим, по од ред ба ма Кар ло вач ког ми ра, 
ус по ста вље на гра ни ца из ме ђу Хаб збур шке мо нар хи је и Тур ске по де ли ла је 
Срем на гор њи (хаб збур шки) и до њи (тур ски). Се веро и сточ ни део обла сти 
при пао је но во у спо ста вље ној ми тро по ли ји, док је ју го за пад ни и да ље остао 
у са ста ву Бео град ске епар хи је ко ја је оста ла под тур ском вла шћу. У спор око 
до њег Сре ма био је уме шан и срп ски па три јарх Мој си је (Ра јо вић), ко ји је насто-
јао да из гла ди не спо ра зу ме. На кра ју је пре су ђе но да спор на област при пад не 
Кар ло вач кој ми тро по ли ји, што је вла дар по твр дио сре ди ном 1719. го ди не.56

На кон де фи ни са ња те ри то ри је Бео град ске ми тро по ли је, др жав не вла сти 
су при зна ле по сто је ће епи ско пе.57 Та да шњи те ми швар ски епи скоп Јо а ни ки-
је (Вла ди са вље вић), од лу ком Двор ског рат ног са ве та и Двор ске ко мо ре, 
по твр ђен је у свом зва њу вла дар ском ди пло мом од 18. апри ла 1722. го ди не, 
а убр зо су исте по твр де до би ла и пре о ста ла дво ји ца епи ско па – вр шач ки 
Мој си је (Ста но је вић) и ва љев ски До си теј (Ни ко лић).58 

Про ме на др жав не вла сти би ла је за бе о град ског ми тро по ли та и ње го ве 
по моћ ни ке ве лик иза зов. Пред њи ма је био те жак и сло жен за да так упо зна-
ва ња са но вим др жав ним апа ра том и бор ба за што по вољ ни ји по ло жај Цр кве 
у др жа ви. У ре ша ва њу број них те ку ћих али и ду го роч них, цр кве них и на род-
них про бле ма, ми тро по лит је имао по моћ ег зар ха Ни ко ле. Он је и да ље оба-
вљао по сло ве ко ји су се ти ца ли Бео град ске епар хи је и ми тро по ли та лич но, 
без ме ша ња у по сло ве оста лих епи ско па. 

Иа ко је гра ђа ко ја го во ри о жи во ту Ни ко ле (Ди ми три је ви ћа) све до 1726. 
го ди не оскуд на, ипак ње го ве ак тив но сти мо же мо пра ти ти, го то во, из го ди-
не у го ди ну. У из во ри ма ни је из ри чи то на ве де но чи ме се ра ни је ба вио и 
ода кле је до шао на ми тро по лит ски двор, али је из ве сно да је био уз ми тро-

55 K. Mi tro vić, „The Pe a ce of Pas sa ro witz and the Re-esta blis hment of rhe Cat ho lic Di o ce san 
Ad mi ni stra tion in Bel gra de and Sme de re vo”, The Pe a ce of Pas sa ro witz 1718, ed. by Ch. In grao, N. Sa-
mar džić and J. Pe šal, West La fayet te 2011, 209–217. 

56 Д. Ру ва рац, „Мој си је Пе тро вић”, 90–91; Ј. Ра до нић, М. Ко стић, Срп ске при ви ле ги је, 94; 
V. S. Da bić, „The Hab sburg-Ot to man War of 1716–1718 and De mo grap hic Chan ges in War-Af flic ted 
Ter ri to ri es”, The Pe a ce of Pas sa ro witz 1718, ed. by Ch. In grao, N. Sa mar džić and J. Pe šal, West La fayet te 
2011, 191–193.

57 Д. Ру ва рац, „При ло зи за исто ри ју ар хи е пи ско па и епи ско па у Ми тро по ли ји Кар ло вач кој”, 
Ле то пис МС 198 (1899), 117.

58 Д. Ру ва рац, „При ло зи за исто ри ју ар хи е пи ско па”, 117.
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по ли та од ње го вог до ла ска на че ло Бео град ске епар хи је, 1713. го ди не.59 Као 
осо ба од по ве ре ња, по сре до вао је у раз ме ни пи са ма из ме ђу бе о град ског и 
кар ло вач ког ми тро по ли та. Та ко је, 5. ок то бра 1715. го ди не, до нео у Бео град 
пи смо кар ло вач ког ми тро по ли та Ви ћен ти ја (По по ви ћа), а 8. ок то бра 1715. 
го ди не од нео је у Кар лов це од го вор Мој си ја (Пе тро ви ћа).60 Пре ма за пи су од 
21. сеп тем бра 1716. го ди не, „Ни ко ла јек сарх ми тро по ли та” до био је од по па 
Ву ји це из Сме де ре ва, на по клон, јед ну ру ко пи сну Сти хо ло ги ју.61 Ми тро по-
лит Мој си је је 1717. го ди не за пи сао да је за јед но са не ким ства ри ма у ма на-
стир Ви тов ни цу дао и „10 ду ка та поп Ни ко ли них”.62 

По ред на ве де ног, ре дов но је оба вљао је дан од нај ва жни јих по сло ва за 
ко је су би ли за ду же ни ег зар си – при ку пља ње ми тро по ли то вих при хо да. 
Оста ло је за бе ле же но да је то ком 1720. го ди не ску пљао так сил за ми тро по-
ли та Мој си ја. Та да је „кроз по па Ни ко ле ру ке, от так си ла но ва ца би ло при-
ку пље но 206 фор и 16 гро ша”.63 Исти по сао оба вљао је и то ком на ред них 
го ди на јер су за бе ле же ни „Хе са пи ег зар ха Ни ко ла ја (Ди ми три је ви ћа) от 
при ку пља ња ље та 724, 725 и 726 гдје на кон це теф те ра и ин вен та ри јум на-
пи сан от ве штеј во двор је об ре та ју штех опра вљен”.64 

Ни ко ла (Ди ми три је вић) био је и на сто ја тељ ми тро по лит ског дво ра у 
Бео граду. За пис у спи ску ми тро по ли то вих тро шко ва за 1721. го ди ну го во ри 
да је он по тро шио 4.493 фо рин те и 24 нов чи ћа. Тај тро шак био је ура чу нат 
као ми тро по ли тов рас ход, што зна чи да је Ни ко ла (Ди ми три је вић) утро шио 
по ме ну ту су му у ми тро по ли то вој слу жби, ра ди одр жа ва ња дво ра. Ми тро-
по лит је 17. сеп тем бра 1721. го ди не за пи сао: „И оста ви смо у по па Ни ко ле 
сит ни но ва ца за тро шак 16 фор. и по”, што по твр ђу је да је он бри нуо о ми тро-
по ли то вом дво ру и при двор ним слу жи те љи ма, чи ји се број по ла ко по ве ћа-
вао, по чев од два де се тих го ди на ка да на двор до ла зи бу ду ћи вр шач ки вла-
ди ка Мак сим (Не сто ро вић).65 Мо гу ће је да је на дво ру жи вео и брат Ни ко ле 
(Ди ми три је ви ћа), јер је 28. де цем бар 1721. го ди не ми тро по лит дао „по па 
Ни ко ли ну бра ту 6 фо рин ти.”66 

Ни ко ла (Ди ми три је вић) оба вљао је за ми тро по ли та по вер љи ве по сло ве 
ко ји су би ли у ве зи са др жав ним вла сти ма. Че сто је упу ћи ван у Те ми швар, 
где се на ла зи ло се ди ште Ба нат ске ад ми ни стра ци је. Ми тро по лит је 21. марта 
1721. го ди не одво јио два де сет мар ја ша и дао их „по пу Ни ко ла ју ка де по ђе у 
Те ми швар”.67 

По сре до вао је у не су гла си ца ма из ме ђу пред став ни ка вла сти и по је ди них 
срп ских се ла у по сло ви ма око по ди за ња или об на вља ња цр ка ва. Ме шта ни 

59 Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си, II, 2260.
60 Д. Ру ва рац, „Мој си је Пе тро вић”, 159.
61 Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си, II, 2299.
62 Д. Ру ва рац, „Мој си је Пе тро вић”, 85.
63 Д. По по вић, „Гра ђа за исто ри ју Бео града од 1711–1739. год”, 58.
64 АСА НУК, МП, „Б”, 1719/5.
65 Д. По по вић, „Гра ђа за исто ри ју Бео град од 1711–1739. год”, 27–28; Д. Ру ва рац, „Ду жно сти 

и пра ва двор ја на и двор ских слу жи те ља за вре ме ми тро по ли са ња Мој се ја Пе тро ви ћа”, Срп ски 
Си он 17 (1907), 417–421, 452–454.

66 Д. По по вић, „Гра ђа за исто ри ју Бео града од 1711–1739. год”, 24.
67 Исто, 25.
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се ла За то ње, у По жа ре вач ком ег зар ха ту, на ме ра ва ли су да укро ве цр кву, али 
су им вла сти ус кра ти ле до зво лу. Због то га су се ње му жа ли ли. Он им је од-
го во рио да се сна ђу док се ово пи та ње не ре ши. Ме ђу тим, про блем ни је 
ре шен ни то ком на ред них де сет го ди на, што је за бе ле же но при ли ком ви зи-
та ци је ове цр кве, 1733. го ди не.68

Као ми тро по ли тов ег зарх, Ни ко ла (Ди ми три је вић) био је ути цај на лич-
ност и дру ги чо век ми тро по лиј ске упра ве у Бео граду. То су зна ли и све ште-
ни ци, ко ји су при ли ком до би ја ња сво јих син ђе ли ја, по ред из но са одво је ног 
за ми тро по ли та, ма њу су му да ва ли ње му, а још ма ње из но се оста лим слу жи-
те љи ма.69 Слу жба ми тро по ли то вог ег зар ха би ла је за ње га ви ше стру ко ко-
ри сна. Бо ра ве ћи на дво ру, по ред ми тро по ли та, имао је при ли ку да од ње га 
лич но учи и стек не ко ри сна зна ња и бо га то ис ку ство, ко је му је би ло дра го-
це но за пред сто је ћу епи скоп ску слу жбу. По ред то га, био је у мо гућ но сти да 
упо зна бит не и ути цај не љу де, као и да са по је ди ни ма ус по ста ви бли жи лич ни 
кон такт. За вре ме ње го ве ег зар ске слу жбе до шло је до про ме не др жав не 
вла сти, та ко да је мо рао на у чи ти да се сна ла зи у но вим окол но сти ма и бу де 
од ко ри сти ми тро по ли ту, цр кви и на ро ду. Бли ска са рад ња из ме ђу ње га и ми-
тро по ли та Мој си ја на ста вље на је и на кон ње го вог од ла ска са дво ра на слу жбу 
вр шач ког вла ди ке. 

Из бор за вр шач ког епи ско па

Вр шач ки вла ди ка Мој си је (Ста но је вић) умро је сре ди ном 1724. го ди не. 
Као по кој ник по ми ње се у јед ном до ку мен ту од 28. ју ла исте го ди не.70 По што 
је епар хи ја оста ла упра жње на, ми тро по лит Мој си је од лу чио је да свог дуго-
го ди шњег ег зар ха Ни ко лу (Ди ми три је ви ћа) по ста ви за но вог вла ди ку у Вр шцу. 
Ра ди то га обра тио се мол бом ца ру Кар лу VI. Као од го вор из Двор ског рат ног 
са ве та, 8. мар та 1725. го ди не, сти гла је пред став ка, у ко јој је ста ја ло да пр во 
мо ра да се обра ти Ад ми ни стра ци ји у Бео граду. Овим је тек био за по чет по-
сту пак по пу ња ва ња епи скоп ског ме ста у Вр шцу.71

Мо гућ ност сло бод ног из бо ра и по све ћи ва ња епи ско па, по твр ђе на при-
ви ле ги ја ма Ле о пол да I, по сто ја ла је са мо у Кар ло вач кој ми тро по ли ји. У 
Бео град ској ми тро по ли ји, по чев од 26. апри ла 1720. го ди не, при ме њи вао се 
прин цип трој не кан ди да ту ре. По ме ну тог да на, ми тро по лит Мој си је (Пе тро-

68 Том при ли ком је за бе ле же но: „Мај сто ри су на ба ви ли све по треб но за по кри вач, али нису 
им да ли (да ра де) го спо да из вла сти, гра ди шки про ви зор и ишпан. И ми смо за ово по ду жно сти 
на шој ја ви ли го спо ди ну на мест ни ку Ва шег Пре о све штен ства вла ди ки Ни ко ла ју (Ди ми три је ви-
ћу) и он нам је од го во рио ука зом Ва шег Пре о све штен ства да се сна ђе мо док се цр ква не по кри је 
и још та ко сто ји не по кри ве на.” Д. Ру ва рац, Ми тро по ли ја бе о град ска, 113.

69 О то ме го во ри је реј Сте фан Ђур ђе вић из Ха сан па ши не Па лан ке ко ји је 1719. го ди не по ста-
вљен за све ште ни ка: „И та ко бо ра ве ћи и уче ћи се три ме се ца све ште нич кој слу жби, бих от пу штен 
и рас по ре ђен на па ро хи ју у се лу Ве ли ком. За то до пу ште ње дао сам го спо ди ну Ар хи је пи ско пу 
два ду ка та, екс ар ху Ни ко ла ју че ти ри мар ја ша и ђа ко ну Ге ор ги ју два.” Г. Вит ко вић, „Из ве штај 
Мак си ма Рат ко ви ћа”, 224.

70 Д. Ру ва рац, Опис Те ми швар ске епар хи је 1727. го ди не, 4.
71 Исти, „Мој си је Пе тро вић”, 128–129. 
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вић) при хва тио је ца рев пред лог о трој ној кан ди да ту ри. Та да је ге не ра лу 
гро фу Од ви је ру (Jo hann Jo seph An ton Oduyer) из дао пи сме ну по твр ду да ће 
се др жа ти упут ства по ко јем ни ко га не сме за вла ди чи ти пре не го што до би-
је ца ре ву до зво лу. Пра во да иза бе ре јед ног од тро ји це пред ло же них кан ди-
да та при па ло је ца ру, и ва жи ло је са мо у Бео град ској ми тро по ли ји, па са мим 
тим и у Вр шач кој епар хи ји.72 Ми тро по лит је свој по сту пак обра зло жио на-
ме ром да из бег не мо гућ ност да цар по ста ви свог кан ди да та, уко ли ко не 
по твр ди пред ло же ног. На овај на чин оси гу ра но је да ће јед ног од тро ји це 
пред ло же них по твр ди ти. Тек на кон при хва та ња пра ви ла трој не кан ди да ту-
ре, Мој си је (Пе тро вић) све ча но је ин ста ли ран за бе о град ског ми тро по ли та, 
а та да шње епи ско пе по сте пе но су при зна ле и др жав не вла сти.73 

У скла ду са по ме ну тим прин ци пи ма, Те ми швар ска ад ми ни стра ци ја 
по зва ла је Мој си ја (Пе тро ви ћа), 3. апри ла 1725. го ди не, да под не се трој ни 
пред лог за вр шач ког вла ди ку. Зах тев је иза звао про тест кар ло вач ког ми тро-
по ли та Ви ћен ти ја (По по ви ћа). Не зна ју ћи за по ме ну ти до го вор, он ни ка ко 
ни је при хва тао „трој ну кан ди да ту ру”, по што су се ти ме ди рект но кр ши ле 
при ви ле ги је пра во слав них Ср ба. По срп ским при ви ле ги ја ма, цар је са мо 
по твр ђи вао епи ско па ко га би ми тро по лит иза брао по сво јој во љи. У пи сму 
упу ће ном ми тро по ли ту Мој си ју од 25. ок то бра 1724. го ди не, ми тро по лит 
Ви ћен ти је ка же да за вр шач ког вла ди ку тре ба да ода бе ре и по ста ви „ис ку сну 
и до стој ну по за слу же ни ју пер шо ну”, а он да са мо да тра жи по твр ду од ца ра 
за ње га.74

Под стак нут од кар ло вач ког ми тро по ли та Ви ћен ти ја, ми тро по лит Мој-
си је, по ку шао је да из бег не оба ве зу трој не кан ди да ту ре. Од го во рио је Те ми-
швар ској ад ми ни стра ци ји да би трој на кан ди да ту ра би ла но во та ри ја, про тив-
на на род ним при ви ле ги ја ма. Ме ђу тим, ње гов про тест ни је уро дио пло дом, 
те је на кра ју мо рао по пу сти ти, и ца ру до ста ви ти свој трој ни пред лог. Пр ви 
кан ди дат био је Ни ко ла (Ди ми три је вић) дру ги, та да шњи по жа ре вач ки ег зарх 
Мак сим (Не сто ро вић), а тре ћи Јо ван Ми ха и ло вић, слу жи тељ у при двор ној 
ка пе ли у Бео граду. Као нај за слу жни јег пред ло жио је пр вог – Ни ко лу (Ди ми-
три је ви ћа), и за тра жио да упра во он бу де по твр ђен за епи ско па Ка ран се бе шке, 
од но сно Вр шач ке епар хи је.75 Ад ми ни стра ци ја је при ми ла пред лог 12. ма ја 
1725. го ди не и про сле ди ла га ца ру. 

Као од го вор, вла дар је 4/15. де цем бра 1725. го ди не по твр дио Ни ко лу 
(Ди ми три је ви ћа) за вр шач ког вла ди ку, и још јед ном по твр дио ју рис дик ци ју 
ми тро по ли та Мој си ја (Пе тро ви ћа) над ба нат ским епар хи ја ма – Те ми швар ском 
и Вр шач ком.76 

72 Ј. Ра до нић, М. Ко стић, Срп ске при ви ле ги је, 94; Д. Ру ва рац, „Мој си је Пе тро вић”, 128–129; 
Р. Гру јић, „При ло зи за исто ри ју Ср би је у до ба ау стриј ске оку па ци је”, 88–89.

73 Д. Ру ва рац, „Мој си је Пе тро вић”, 110–111, 128–129; Р. Гру јић, „При ло зи за исто ри ју Србије 
у до ба ау стриј ске оку па ци је”, 88–89.

74 Д. Ру ва рац, „Мој си је Пе тро вић”, 114.
75 М. Ми тро вић, По да ци о Ср би ји у про то ко ли ма Двор ског рат ног са ве та у Бе чу (1717–1740), 

Бео град 1988, 115–116.
76 Д. Ру ва рац, „Мој си је Пе тро вић”, 128–129.
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Слу жба у Вр шач кој епар хи ји

Ми тро по лит Мој си је ру ко по ло жио је Ни ко лу (Ди ми три је ви ћа) за епи-
ско па и из дао му син ђе ли ју на Са бо ру у Кар лов ци ма, 1726. го ди не. У ру копо-
ла га њу су уче ство ва ли сле де ћи епи ско пи: бу дим ски Ми ха и ло, те ми швар ски 
Јо а ни ки је, ва љев ски До си теј, сла вон ски Ни ћи фор, ко стај нич ки Ни ка нор, бач-
ки Со фро ни је, дал ма тин ски Сте фан и бив ши мо хач ко-си гет ски Ни ка нор.77

У син ђе ли ји вла ди ке Ни ко ле на ве де но је од ко јих обла сти се, зва нич но, 
са сто ја ла Вр шач ка епар хи ја. У пи та њу су би ли Ка ран се бе шки, Ор шав ски, 
Вр шач ки, Па ла нач ки и Лу го шки ди стрикт.78 По ред то га, вр шач ки епи скоп 
је оба вљао ар хи па стир ске ду жно сти и у ис точ ној Ср би ји, тач ни је, у Кра јин-
ском, Кључ ком и Кри вин ском ди стрик ту. Пре По жа ре вач ког ми ра (1718), овај 
про стор на ла зио се у окви ру Ви дин ске епар хи је, са став ног де ла Ца ри град ске 
па три јар ши је. Ка ко се 1718. го ди не по ли тич ка си ту а ци ја про ме ни ла укљу-
чи ва њем по ме ну тих те ри то ри ја у са став Хаб збур шке мо нар хи је, та ко се 
про ме ни ла и цр кве на ор га ни за ци ја ста вља њем Бра ни чев ског ди стрик та под 
ду хов ну власт бе о град ског ми тро по ли та, а Кра ји не, Кљу ча и Кри ви не под 
власт вр шач ког епи ско па.79 По по пи су из 1717/18. го ди не у Кључ ком ди стрик-
ту би ло је 14 на се ље них ме ста, у Кра јин ском 20, а у Кри вин ском 13, укуп но 
47 ме ста.80 Пет на е стак го ди на ка сни је, 1733. го ди не, у овим ди стрик ти ма 
би ло је укуп но 67 на се ља, од то га јед на ва рош, че ти ри хај дуч ка се ла и 62 
обич на се ла. По ред на се ља, у овим ди стрик ти ма би ла су и три ма на сти ра: 
Бу ко во, Врат на и ма на стир Све те Тро ји це у Ма на сти ри ци.81

На про сто ру Вр шач ке епар хи је, се вер но од Ду на ва, пре ма по пи си ма из 
1717. и 1720. го ди не на ла зи ло се око 280 на се ља, што је укуп но са ди стрик-
ти ма из ис точ не Ср би је чи ни ло око 325 на се ља. Пре ма по пи су из 1733. го-
ди не у це лој епар хи ји би ло је 370 на се ља, што је знат но по ве ћа ње за ма ње 
од 15 го ди на. Де сет го ди на ка сни је, у епар хи ји је би ло око 255 на се ља, јер 
ди стрик ти у ис точ ној Ср би ји, вра ће ни Тур ској од ред ба ма Бео град ског ми ра, 
1739. го ди не, ни су ви ше би ли у са ста ву ове епар хи је.82

До шав ши у Вр шач ку епар хи ју, епи скоп Ни ко ла по стао је епар хиј ски 
ар хи је реј не са мо пра во слав них Ср ба, ко ји су чи ни ли ве ћин ско ста нов ни-
штво у за пад ним де ло ви ма епар хи је, већ и пра во слав них Ру му на, ко ји су 
би ли ве ћи на у ис точ ним обла сти ма. Од но си из ме ђу два на ро да би ли су до бри, 

77 Са бор је тра јао од 5 до 27. фе бру а ра 1726. го ди не. Вид.: И. То ча нац, Срп ски на род ноцр кве
ни са бо ри, 39; Д. Ру ва рац, „Гра ма те ми тро по лит ске и па три ја ра шке”, Срп ски Си он 15 (1905), 
557–560.

78 Д. Ру ва рац, „Гра ма те ми тро по лит ске и па три ја ра шке”, 557–560. У на ве де ном бро ју Срп
ског Си о на пот кра ла се штам пар ска гре шка, па уме сто 1726. го ди не сто ји 1727. го ди на. Уп.: Д. 
Ру ва рац, „Мој си је Пе тро вић”, 128–129.

79 АСА НУК, МП, А, 1733/102; Р. Гру јић, „При ло зи за исто ри ју Ср би је у до ба ау стриј ске 
оку па ци је”, 183–191; С. Пе ци њач ки, „Основ ни по да ци из 1720. го ди не о ба нат ским и бра ни чев-
ско-ти моч ким ди стрик ти ма”, Рад вој во ђан ских му зе ја 20 (1971), 306–321; Г. Вит ко вић, „Из ве штај 
Мак си ма Рат ко ви ћа”, 124–266.

80 Д. По по вић, Ср би ја и Бео град, 28–29, 141.
81 АСА НУК, МП, А, 1733/102.
82 J. Wolf, Qu el len zur Wirtschafts, So zial und Ver wal tung sgeschic hte des Ba nats im XVI II Jahr

 hun dert, Ma te ri a lien. Heft 5, Tübin gen 1995, 252–295.
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али део ру мун ских пр ва ка од ра ни је је још те жио ка пре у ре ђе њу по сто је ћег 
је рар хиј ског по рет ка. Већ то ком 1717. го ди не, пр ва ци пра во слав них Ру му на 
из ис точ них обла сти Вр шач ке епар хи је упу ти ли су пред став ку хаб збур шким 
др жав ним вла сти ма, жа ле ћи се на по сту па ње та да шњег вр шач ког епи ско па 
Мој си ја (Ста но је ви ћа). Тим по во дом тра же но је пре у ре ђе ње је рар хиј ских 
од но са, ра ди до би ја ња соп стве ног (ру мун ског) епи ско па. Др жав не вла сти 
ни су иза шле у су срет та квим зах те ви ма, та ко да је Вр шач ка епар хи ја оста ла 
це ло ви та и ет нич ки ме шо ви та, што је пред ста вља ло по се бан иза зов за по-
то ње вр шач ке вла ди ке, укљу чу ју ћи и епи ско па Ни ко лу.83 

Као вр шач ки епи скоп, Ни ко ла (Ди ми три је вић) на ста вио је да оба вља 
ва жне и по вер љи ве по сло ве за бе о град ског ми тро по ли та. То ком ле та 1726. 
го ди не, бо ра вио је у Ара ду где је тре ба ло да уре ди по сло ве епар хи је на кон 
смр ти арад ског вла ди ке Со фро ни ја (Ра ва ни ча ни на). Том при ли ком до био је 
на по клон јед ну Сти хо ло ги ју.84

На и ме, пи та ње Арад ске епар хи је с ко јим се су о чи ла је рар хи ја Кар ло-
вач ке ми тро по ли је би ло је ве о ма осе тљи во и ва жно.85 Ви ћен ти је (Јо ва но вић) 
(1726–1731) био је пе ти срп ски епи скоп на че лу ове епар хи је. Ми тро по лит 
Мој си је ру ко по ло жио га је за епи ско па, убр зо по за вр шет ку Са бо ра из 1726. 
го ди не. По сао око ње го вог ин ста ли ра ња при пао је Ни ко ли (Ди ми три је ви ћу), 
пово дом че га му је ми тро по лит пи сао не ко ли ко пу та. У Про то ко лу пре пи ске 
ми тро по ли та Мој си ја (Пе тро ви ћа) во ђе ног у Бу ди му и Пе шти од 29. сеп тем-
бра 1726. до 2. ја ну а ра 1727. го ди не, под 6. но вем бром 1726. го ди не за бе ле жено 
је да је у Бео град упу ћен на лог за из да ва ње пле ни по тен ци је, од но сно пу но-
моћ ја вла ди ки Ни ко ли за ин ста ла ци ју Ви ћен ти ја (Јо ва но ви ћа). На кон то га, 
вла ди ка Ни ко ла от пу то вао је у Арад. То ком но вем бра 1726. го ди не, нај ве-
ро ват ни је за Аран ђе лов дан, 8. но вем бра, у ми тро по ли то во име ин ста ли рао 
је но вог арад ског вла ди ку. Ми тро по лит Мој си је за пи сао је 22. но вем бра у 
ве зи с тим сле де ће: „А што су у Ара ду има ли дје ло до бро су свр ши ли.”86

По по врат ку из Ара да, вла ди ку Ни ко лу че као је но ви по сао. Тре ба ло је 
оба ви ти при пре ме за ру ко по ло же ње но вог рим нич ког епи ско па Сте фа на 

83 I. D. Su ciu, R. Con stan ti ne scu, Do cu men te pri vi to a re la is to ria Mi tro po li ei Ba na tu lui, I, Timi-
şoa ra 1980, 153–155; Н. Га ври ло вић, „Ју рис дик ци ја Кар ло вач ке ми тро по ли је над пра во слав ним 
Ру му ни ма у Ба на ту, Кри ша ни и Ер де љу”, Те ми швар ски збор ник 1, Но ви Сад 1994, 63–79; D. Nje go-
van, M. Mi lin, „Mi tro po lia de Kar lo witz şi re laţii le sârbo-române din cu prin sul Mo nar hi ei hab sbur gi ce”, 
Ana le le Ba na tu lui, Se rie nouă, Ar he o lo gie-is to rie 23 (2015), 419–427.

84 Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си, II, 2477.
85 Ј. Х. Шви кер, По ли тич ка исто ри ја Ср ба, 33; Н. Га ври ло вић, „Ју рис дик ци ја Кар ло вач ке 

ми тро по ли је над пра во слав ним Ру му ни ма у Ба на ту, Кри ша ни и Ер де љу”, 67; Д. М. Па вло вић, 
Ау стриј ска вла да ви на у се вер ној Ср би ји од 1717 до 1739, Бео град 1901, 82–85. Ова епар хи ја се на ла-
зи ла на про сто ру Кри ша не, обла сти ко ја се про сти ра ла на ис то ку до пла ни на Мун ци апу се ни 
(Mun ti Apu se ni), на за па ду до Ти се, на се ве ру до Сат ма ра, а на ју гу до Мо ри ша. По про те ри ва њу 
Ту ра ка, већ 1692. го ди не, при мас Угар ске, кар ди нал Ко ло нић, осно вао је за ово под руч је би ску-
пи ју са Ау гу сти ном Бен ко ви ћем на че лу. И па три јарх Ар се ни је III тру дио се да овај про стор 
ста ви под сво ју вр хов ну власт. При ви ле ги јом ца ра Ле о пол да I од 4. ма ја 1695. го ди не, Иса и ја 
(Ђа ко вић) по твр ђен је за те ми швар ског и је но пољ ског, а Је фрем (Ба ња нин) за ве ли ко ва рад ског и 
је гар ског епи ско па, чи ме је об у хва ће на це ло куп на по ме ну та те ри то ри ја. Је фрем (Ба ња нин) убр зо 
је при мио уни ју, па је ње го ва епар хи ја при по је на ди је це зи Иса и је (Ђа ко ви ћа) чи ме је ство ре на 
но ва Арад ско-је но пољ ско-ве ли ко ва рад ска епар хи ја.

86 Д. По по вић, М. Бог да но вић, Гра ђа за исто ри ју Бео града од 1717 до 1739, 160–161.
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(Го во ра на). Ми тро по лит Мој си је, ко ји се још увек на ла зио у Пе шти, пла ни-
рао је да се ње го во ру ко по ло же ње одр жи кра јем де цем бра 1726. го ди не у 
Бео граду. У ве зи са до ла ском вла шких пред став ни ка у Бео град пи сао је 
Ге ор ги ју Кан та ку зи ну (Ghe org he Can ta cu zi no), пред сед ни ку Ад ми ни стра-
ци је у Кра јо ви, и Сте фа ну (Го во ра ну), но во и за бра ном рим нич ком вла ди ци, 
као и игу ма ни ма нај зна чај ни јих ма на сти ра и вла шким бо ља ри ма. Тре ба ло 
је да се Ни ко ла (Ди ми три је вић) вла шкој де ле га ци ји при кљу чи у Вр шцу, па 
да је до пра ти до Бео града. За то му је 11. де цем бра ми тро по лит по слао пи смо 
са ин струк ци ја ма, док је вла ди ка у Днев ни ку за бе ле жио да је пи сао „за него-
во до ша ство са Ва ла хи ја ни, и за их кон је на ме штен ја у Бор чи.”

Вла шка де ле га ци ја је 21. де цем бра сти гла у Пан че во. Под тим да ту мом 
је за бе ле жен тро шак од јед не фо рин те „Со фро ни ју кад иде у Пан че во ра ди 
се на и зо би ра ди Вла хи ја на”. Ра ди што при стој ни јег до че ка го сти ју, су тра дан 
(22. де цем бра) ку пље но је „пет ће бе та го стин ски” за 10 фо рин ти и 36 крај-
ца ре. За сме штај ко ња по пра вље на је ста ра шта ла, а за по сло ве је 23. де цем-
бра ис пла ће но 8 фо рин ти „мај сто ром што пре та ва ни ше ста ру шта лу и ја сли 
и по сте ла за Вла хи а не и по кри ва ше бу нар.”87 Али ми тро по лит се у ме ђу вре-
ме ну раз бо лео, те ни је мо гао у пла ни ра но вре ме да кре не из Пе ште. За то је 
18. де цем бра ја вио вла ди ци Сте фа ну (Љу би бра ти ћу), ко ји се на ла зио у двору 
у Бео граду, да „и го спо да ри Вла си по че ка ју”.88

Сте фан (Го во ран) ру ко по ло жен је за рим нич ког епи ско па по ми тро по-
ли то вом по врат ку у Бео град, по чет ком ја ну а ра 1727. го ди не. На кон то га 
тре ба ло је из вр ши ти све ча ну ин ста ла ци ју, од но сно усто ли че ње, у Ма лој 
Вла шкој. Ми тро по лит је Ни ко лу (Ди ми три је ви ћа) по слао као свог иза сла-
ни ка. У ње го вој прат њи би ли су ар хи ман дрит Иса и ја (Ан то но вић) и се кре-
тар Га врил Ју ра ец. 

То ком бо рав ка у Кра јо ви, Ни ко ла (Ди ми три је вић) сва ко днев но је бе ле-
жио у Днев ник сво је до жи вља је и ис ку ства. Днев ник ни је у це ло сти са чу ван, 
већ са мо бе ле шке од до ла ска 8. фе бру а ра до 20. мар та 1727. го ди не, па се не 
мо же у пот пу но сти ре кон стру и са ти де ло круг по сло ва ко је је оба вљао том 
при ли ком.89 

Ми тро по ли то ви иза сла ни ци су 8. фе бру а ра 1727. го ди не сти гли у Кра-
јо ву, се ди ште зе маљ ске упра ве за Ма лу Вла шку.90 У вој ном по гле ду овим 
под руч јем упра вљао је ер дељ ски за по вед ник, а у ци вил ном Ве ће (Ад ми ни-
стра ци ја). На че лу Ад ми ни стра ци је, у том тре нут ку на ла зио се ге не рал Шрам 
или Шром, ка ко је на зи ван у на шој исто ри о гра фи ји (I. G. Schramm von Ot-
ter fels). Ге не рал је уз се бе имао че тво ри цу иза бра них, и од ца ра по твр ђе них 
вла шких са вет ни ка – кон зилиjара.91 

Епи скоп Ни ко ла се од 8. фе бру а ра до 20. мар та са стао са свим чла нови ма 
Ад ми ни стра ци је, по чев од пред сед ни ка Шра ма, пре ко че тво ри це кон зилиjара 

87 Исто, 34.
88 Исто, 161–165.
89 Р. Гру јић, „Днев ник Ни ко ле Ди ми три је ви ћа”, 293–297, 323–325, 328–329, 367–371.
90 Де таљ ни је о ау стриј ској упра ви у Ма лој Вла шкој од 1718. до 1739. го ди не: Ş. Pa pa co stea, 

Ol te nia sub stăpânirea austriacă (1718–1739), 252–287.
91 Ş. Pa pa co stea, Ol te nia sub stăpânirea austriacă (1718–1739), 252–258. 
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до ни жих чи нов ни ка. Ле по су га до че ка ли и бив ши пред сед ник Ге ор ги је 
Кан та ку зин, и нај ви ђе ни ји вла шки бо ља ри. Ви ше пу та су срео се са игу ма-
ни ма нај зна чај ни јих ма на сти ра у Вла шкој, али и са мно гим мо на си ма и 
обич ним љу ди ма. Упо знао је и та мо шњег би ску па Ни ко ла ја и не ко ли ко 
пред став ни ка Ри мо ка то лич ке цр кве. На ро чи то се ле по про вео на руч ку код 
ге не ра ла Шра ма, упри ли че ном 10. фе бру а ра у част њи хо вог до ла ска. По во-
дом то га у Днев ни ку је за пи сао: „И ле по смо се раз го ва ра ли и лу стиг би ли и 
ве ли ким ча ша ма пи ли и ни у чем за зре ни би ли”.

Ни ко лу (Ди ми три је ви ћа) ле по су до че ка ли и бо ља ри, да ри ва ју ћи га 
при год ним по кло ни ма. Ме ђу тим, на кон ле пог при је ма, Вла си су по че ли 
сло бод ни је да се по на ша ју пред де пу та ци јом. Оду го вла чи ли су са сво јим 
оба ве за ма око ин ста ла ци је рим нич ког епи ско па и при ку пља ња да жби на за 
ми тро по ли та Мој си ја (Пе тро ви ћа), ко ји је тра жио од бо ља ра да пра ва ко је 
је имао бу ку ре шки ми тро по лит пре ђу на ње га. Та пра ва углав ном су се од-
но си ла на по ста вља ње игу ма на, над зор над ру ко во ђе њем ма на стир ске имо-
ви не, и узи ма ње епи скоп ских при хо да, док је епар хи ја упра жње на. Ка ко је 
вре ме од ми ца ло, вла ди ци је по ста ја ло ја сно да ће те шко ишта ура ди ти, а 
чи ни ло му се да ће и Вас крс до че ка ти у Вла шкој. Ка ко је имао мно го по сла, 
пр во је по ку шао да ре ши про блем око за о став шти не по кој ног рим нич ког 
епи ско па Да ма ски на (Da maschin) око ко је су се спо ри ли ње гов брат ка пе тан 
Јев ти ми је и вла ди чи ни не ћа ци, од но сно си но ви ње го ве се стре. У ве зи с тим 
за пи сао је да су има ли ве ли ких про бле ма око за пе ча ће них ства ри по кој ног 
епи ско па Да ма ски на, али и са ње го вим ро ђа ци ма. 

Че ка ју ћи да се при пре ми све што је по треб но за ин ста ла ци ју, и да се са 
Вла си ма до го во ри око оста лих прак тич них ства ри, вла ди ка Ни ко ла на пра вио 
је по пис свих ма на сти ра, са крат ким опи сом на стан ка и тре нут ног осо бља. 
Та ко ђе је на пра вио спи сак бив ших и са да шњих чла но ва Ад ми ни стра ци је, 
укљу чу ју ћи и име на вла шких кон зи ли ја ра и бо ља ра. 

Ви дев ши да не ће ла ко иза ћи на крај с Вла си ма, по ку шао је да на ђе ода-
ног са рад ни ка ко ји би му тај но пре но сио шта они го во ре и пла ни ра ју, али и 
ка ко ко мен та ри шу ста вља ње Рим нич ке епар хи је под власт ми тро по ли та 
Мој си ја. Та квог по моћ ни ка је на шао у по пу Ле он ти ју, мо на ху из Ти сман ског 
ма на сти ра, по ре клом Ср би ну, ко ји се у име свог игу ма на са ста јао са чла но-
ви ма де пу та ци је.

Да би га убе дио да по ма же ми тро по ли та Мој си ја и чи ни му услу ге, 
вла ди ка му је обе ћао пра вед ну на гра ду. За тим му је об ја снио да баш ње га 
же ли за тај ног по сред ни ка с Вла си ма јер „та ко чи сто знаш и ле по ис тол ма-
чи ти сва ку реч и имаш леп кон цепт у гла ви.” Ле он ти је је при стао да о све му 
оба ве шта ва вла ди ку и об ја снио му за што бо ља ри не да ју но вац ми тро по ли-
ту, из го ва ра ју ћи се оби ча јем да се ни шта ни је узи ма ло док је епар хи ја пра зна: 
„за шчо ова епар хи ја ни ка да ни је пра зна без епи ско па ста ја ла ви ше од ме сец 
да на. Не го ка ко ко ји епи скоп умре, а они по тро ји ца, по че тво ри ца уста ну 
те се над ме ћу ке сам, кои ће би ти епи скоп; и кои ви ше да оно га ома по ста вет.”

Иа ко су га фор мал но ле по до че ка ли, кон зилиjари су с не стр пље њем 
че ка ли да Ни ко ла (Ди ми три је вић) што пре оде из Вла шке. Мо нах Ле он ти је 
га је 14. мар та из ве стио да кон зи ли ја ри го во ре да ми тро по ли то ви иза сла ници 
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тре ба да ин ста ли ра ју епи ско па Сте фа на и да од мах иду, јер ни за је дан други 
по сао ми тро по лит из Бео града ни је над ле жан. 

У Днев ни ку има до ста за бе ле шки о Вла си ма, њи хо вом мен та ли те ту и 
на чи ну жи во та, на ко је је Ни ко ла (Ди ми три је вић) сво јим др жа њем и на сту пом 
оста вио ути сак. С дру ге стра не, вла ди ка о Вла си ма ни је за бе ле жио мно го 
по зи тив них ути са ка. До ду ше, он ни је пи сао сво ја ви ђе ња њи хо вих по сту па-
ка, на ви ка и оби ча ја, не го је за бе ле жио ко мен та ре та мо шњих ис так ну тих 
пред став ни ка.92 Днев ник се за вр ша ва 20. мар та, опи сом де ша ва ња у ве зи са 
зах те вом ми тро по ли та да у Вла шку по ша ље сво га епи тро па, ко ји би над гле-
дао ка ко се но вац са ку пља, али и ка ко се тро ши. Игу ма ни вла шких ма на-
сти ра су из ја ви ли да не ће да при ме та квог епи тро па, па ма кар ако не бу де 
епи ско па у Рим ни ку „до кле Ду нав ићи уз бр до не по ђе”. По ред то га, Ле он ти је 
је ре као вла ди ци да вла шке ста ре ши не пла ше на род го во ре ћи им да ће митро-
по лит Мој си је убу ду ће од њих узи ма ти ве ли ке да жби не, јер то ни је срп ска 
зе мља и за то не ће има ти об зи ра пре ма та мо шњем на ро ду. Днев ник не го во-
ри о да љим де ша ва њи ма и за др жа ва њу де пу та ци је у Вла шкој.93

Ни ко ла (Ди ми три је вић) вра тио се из Вла шке то ком про ле ћа и на ста вио 
да оба вља сво је ре дов не ду жно сти. Сре ди ном ју ла 1727. го ди не, за јед но са 
про та ма, обор кне зо ви ма и кне зо ви ма из епар хи је, пот пи сао је ате ста ци ју 
ми тро по ли ту Мој си ју, у ко јој све до чи да ми тро по лит ни је од на ро да узи мао 
„по је дан ма ри јаш на сво ју стра ну,” већ су са мо свом епи ско пу „по оби ча ју 
до са да шње му” за ње го ву слу жбу да ва ли.94

Истог ле та, у ви ше на вра та, по сре до вао је у по сло ви ма из ме ђу ми тропо-
ли та Мој си ја и Мак си ма Су во ро ва, ру ског учи те ља. У пи сми ма ми тро по ли та 
Мој си ја од 12. ав гу ста и 9. сеп тем бра 1727. го ди не ка же се да је Ни ко ла (Ди-
ми три је вић) од нео Су во ро ву у Кар лов це 195 фо рин ти.95 На кон то га вра тио 
се у Бео град, јер је 19. сеп тем бра за бе ле жен тро шак од 30 фо рин ти ко ји је 
дат „Си ме о ну на ку ћи ну и тро шак кад би ов де го спо дин вла ди ка Ни ко лае”.96

За вре ме слу жбе у Вр шач кој епар хи ји, Ни ко ла (Ди ми три је вић) ру ко по-
ло жио је ви ше кан ди да та у ђа кон ски и све ште нич ки чин. Њи хо ва име на 
за бе ле же на су при ли ком ви зи та ци ја ко је су то ком три де се тих го ди на XVI II 
ве ка оба вља ли ег зар си ми тро по ли та Ви ћен ти ја (Јо ва но ви ћа). У све ште-
нич ки чин ру ко по ло жио је Или ју Ди ми три је ви ћа из Би ко ти на ца и смол-
нич ког по па Мар ка Ста ји ћа. У ђа кон ски чин ру ко по ло жио је Ди ми три ја 
Ми ло ра до је ви ћа из Ка ме но ва и мо на ха Со фро ни ја из ма на сти ра Ра ва ни це.97 

92 Ни ко дим, игу ман ти сман ски, за свој на род ка же: „Ја ћу пра во ка за ти ови су љу ди чуд ни и 
све ми сал има ду о се би ка ко би ти и ни под ко га се по кло ни ти.” Ње гов мо нах Ле он ти је твр ди да 
„не има ту че ло ве ка кои би про ми сла имао за на род не го сва ки за сво ју ха сну гле ди. Идо ше у Беч 
и по тро ши ше то ли ке нов це и они ко ји су би ли са ми се бе пра ви цу из ва ди ше, а на ро ду ни ка кве. 
... Они се стра ха бое до кле их чло век др жи за ки ку дон де има ду, ако ли им ма ло по пу сти по сле 
ако би и хтео не мо же и’ по ко ри ти.”

93 Р. Гру јић, „Днев ник Ни ко ле Ди ми три је ви ћа”, 294–297, 323–325, 328–329, 367–371.
94 АСА НУК, МП, „Б”, 1727/20.
95 Д. Ру ва рац, „Пи сма Мак си ма Су во ро ва”, 92–93.
96 Д. По по вић, М. Бог да но вић, Гра ђа за исто ри ју Бео града од 1717 до 1739, 39.
97 Г. Вит ко вић, „Из ве штај Мак си ма Рат ко ви ћа”, 138, 143, 148, 172; Д. Ру ва рац, Ми тро по лија 

бе о град ска, 107–108, 110.
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Све ште ник Ра до слав из се ла Ма ри ја ње од вла ди ке Ни ко ле до био је син ђе-
ли ју.98

При кра ју слу жбе у овом вла ди чан ству, вла ди ка Ни ко ла са ста вио је 
уго вор са мај сто ром Ива ном Пе ји ћем, у ве зи са гра ђе њем Све то ни ко ла јев ске 
цр кве у Вр шцу. Уго вор је пот пи сан 15. мар та 1728. го ди не, а пред ви ђао је да 
се на ме сту ста ре цр кве, ко ја је по сто ја ла још 1685. го ди не, на пра ви но ва. 
Пот пи са ни вла ди ка Ни ко ла и још че ти ри све до ка мај сто ру су за то га ран то-
ва ли 1000 фо рин ти, уз до да так 150 или 200 фо рин ти за по кри ва ње, у за ви-
сно сти од то га да ли ће пре те ћи не што од ма те ри ја ла за из град њу. Уго вор је 
пред ви ђао да се из вр ши о цу ра до ва про на ђу по моћ ни ци ко ји би ра ди ли, или 
да их он сам на ђе, за днев ни цу од 12 крај ца ра. Уко ли ко од ма те ри ја ла за кров 
пре тек не ви ше ма те ри ја ла, до го во ре но је да му у го то ви ни да ју 150, уме сто 
200 фо рин ти. 

Са чу ван је још је дан уго вор на ко јем ни је пот пи сан Ни ко ла (Ди ми три је-
вић), већ оберк нез Ма ној ло Да бић и „оста ли сви го спо да ри ва ро ши Вер шца”. 
Овај уго вор го во ри о дру гој вр сти ра до ва на из град њи хра ма, ко ји би ко шта ли 
350 фо рин ти. По го ђе но је да мај сто ри од се ку сву по треб ну гра ђу, а ва ро шани 
да до не су ба ски је „ва ро шке ча мо ве го то ве ре за не и свод из ре дан с та ва ном 
сред ним” као што је свод у цр кви у Ите бе ју. Ва рош се оба ве за ла да ис ко па 
„два те ме ља что је пре ко цр кве”, без оба ве зе да да је са ра о ре, из у зев дво ји цу 
љу ди, док се пре то пи креч „дру го ни шча от нуд”. Уго вор је пред ви ђао да 
тро шко ве ис хра не сно си оп шти на, од но сно да се из во ђа чу ра до ва да за ис-
хра ну рад ни ка „иља ду ока бра шна и две ста ока ме са, че ти ри ако ва ви на, два 
ако ва ра кие шли во ве, два ест ока со ли”.99 Ка ко су уго во ри о из град њи хра ма 
пот пи са ни при кра ју слу жбе Ни ко ле (Ди ми три је ви ћа) у Вр шач кој епар хи ји, 
рад на из град њи хра ма на ста вио је ње гов на след ник вла ди ка Мак сим (Не сто-
ро вић) (1728–1738).

Ми тро по лит Мој си је (Пе тро вић), то ком ле та 1728. го ди не, пи сао је из 
Бе ча ви ше пу та Ни ко ли (Ди ми три је ви ћу) да му код Ад ми ни стра ци је про-
ве ри, шта се де ша ва са упла ћи ва њем кне зо вих ду ка та, чи ја је ис пла та ми тро-
по ли ту ка сни ла. У Днев ни ку пре пи ске ко ју је Мој си је (Пе тро вић) во дио 1728. 
го ди не за вре ме бо рав ка у Бе чу, за бе ле жио је 5. ју на да је пи сао вла ди ци да 
„за оне нов це пи ше мо ад ми ни стра ци ји, не го сам да дâ Мер си или кригс-се-
кре та ру у ру ке. И да гле да за те нов це кне зов ске што ће от го во ри ти”. Три 
да на ка сни је, опет га је под се тио „и за нов це от кне зо ва што ад ми ни стра циа 
на и по сле бу де от го во ри ла”. Пи сао му је и 12. ју на за „нов це кне зов ске”. Како 
је Ад ми ни стра ци ја оду го вла чи ла са од го во ром, ми тро по лит је и 19. ју на 
под се тио вла ди ку „да гле да за нов це кне зов ске от ад ми ни стра цие да има мо 
ко неч ни от го вор”.100

По след њи са чу ва ни до ку мент на ко јем се Ни ко ла (Ди ми три је вић) пот-
пи  сао као епи скоп се би шки, да ти ра од 17. ав гу ста 1728. го ди не. Реч је о уго-
вору из ме ђу пред став ни ка срп ског на ро да, на че лу с епи ско пи ма, и Јо си фа 

98 Д. Ру ва рац, Ми тро по ли ја бе о град ска, 111.
99 Д. Ру ва рац, „Кад је зи да на св. ни ко ла јев ска цр ква у Вр шцу”, Срп ски Си он 17 (1907), 445–446.
100 Д. По по вић, М. Бог да но вић, Гра ђа за исто ри ју Бео града од 1717 до 1739, 172–173; Р. Весе-

ли но вић, „Кне зов ски или ба нат ски ду ка ти у XVI II ве ку”, Исто риј ски гла сник 1–2 (1974), 7–42.
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Јам бре ко ви ћа „бив ша го се кре та ра г. г. Ар хи е пи ско па, а са да де пу та та на род-
ње га при дво ру це сар ска го ве ли че ства на хо де шча се ра ди оп шчи на род них 
дјел” ко јим је утвр ђе на ње го ва пла та на 700 фо рин ти го ди шње. Уго вор је 
на пи сан у Бео граду, што све до чи да се у дру гој по ло ви ни ав гу ста Ни ко ла 
(Ди ми три је вић) на ла зио у Бео граду. Том при ли ком, при су ство вао је ру ко-
по ло же њу Мак си ма (Не сто ро ви ћа) за вр шач ког и Ино кен ти ја,101 игу ма на 
ма на сти ра Бран ко ва на, за рим нич ког епи ско па, одр жа ном на Ус пе ње Пре-
све те Бо го ро ди це 15. ав гу ста 1728. го ди не.102 По сле ру ко по ло же ња Мак си ма 
(Не сто ро ви ћа), сте кли су се усло ви за ње го во усто ли че ње за вр шач ког епи-
ско па и пре ме шта ње Ни ко ле (Ди ми три је ви ћа) у Те ми швар ску епар хи ју. Сло-
же на про це ду ра за ме не епар хи ја и де лат ност Ни ко ле (Ди ми три је ви ћа) као 
ар хи је ре ја Те ми швар ске епар хи је (1728–1744) би ће пред мет по себ ног ра да. 

NIKOLA (DIMITRIJEVIĆ) CA EGZARH EPARHIAL (1714–1726)  
ŞI EPISCOP AL VÂRŞEŢULUI (1726–1728)

Ljiljana I. Puzović

Rezumat

Nikola Dimitrijević a fost unul din cei mai apropiaţi colaboratori ai mitropolitului 
Belgradului Mojsije (Petrović). Despre originea şi familia lui s-au păstrat doar informaţii 
fragmentare, care nu pot defini o imagine completă în acest sens. 

Ca egzarh eparhial, Dimitrijević a îndeplinit încă din 1714 diverse sarcini încredin-
ţate la reşedinţa mitropolitană din Belgrad, fiind de ajutor mitropolitului în exercitarea 
atribuţiilor de chiriarh eparhiot. După alungarea otomanilor de pe teritoriul Serbiei Cen-
trale (1717–1718), a fost mediator între mitropolit şi reprezentanţii noii puteri de stat în 
legătură cu rezolvarea problemelor de interes general pentru dezvoltarea vieţii spirituale 
şi bisericeşti a creştinilor ortodocşi din Monarhia Habsburgică.

Un astfel de spectru larg al problemelor putea fi abordat doar de către o persoană 
capabilă şi bine educată în vremea respectivă. Cunoştinţele sale au fost transmise viitorilor 
preoţi pe care i-a pregătit în reşedinţa de la Belgrad pentru viitoarea lor slujbă parohială. 
Această activitate s-a desfăşurat până la alegerea sa ca episcop al Vârşeţului. 

La cârma Episcopiei Vârşeţului, care era locuită majoritar de ortodocşi sârbi şi 
români, s-a aflat doi ani (1726–1728). Pe lângă treburile curente din episcopie, a început 
construcţia Bisericii cu hramul Sfântul Nicolae din Vârşeţ, care a fost terminată de suc-
cesorul său, episcopul Maksim (Nestorović).

A fost ales episcop al Timişoarei în anul 1728. La această catedră a rămas până la 
moartea sa, în anul 1744.

101 Вла ди ка Ино кен ти је остао је на рим нич ком пре сто лу до смр ти 1. 2. 1735.
102 Д. Ру ва рац, „Кон тракт са Јо си фом Јам бре ко ви ћем де пу та том на род ним”, Ар хив за исто

ри ју СПКМ 2 (1912), 79; Р. Гру јић, „При ло зи за исто ри ју од но ша ја на ших с Ру му ни ма у ау стриј ској 
Вла шкој”, 131–133.
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NIKOLA (DIMITRIJEVIĆ) AS DIOCESAN EXARCH (1714–1726)  
AND ORTHODOX BISHOP OF VRŠAC (1726–1728)

Ljiljana I. Puzović

Summary

Nikola (Dimitrijević) was one of the closest associates of Belgrade metropolitan 
Mojsije (Petrović). Primary sources about his background and family are fragmentary 
and only partially shed light on his early life.

As a diocesan exarch, serving (since 1714) in the Belgrade Eparchy of the Serbian 
Patriarchate, he worked at the centre of metropolitan’s administration, assisting the met-
ropolitan with performing various administrative duties. After the expulsion of Ottoman 
rule from central Serbia (1717–1718), he continued to serve as mediator between the 
metropolitan and new authorities in solving problems of major importance for the develop-
ment of the religious and ecclesiastical life of Eastern Orthodox Christians in the Habsburg 
Monarchy.

Only a very capable and well-educated person could have performed such a wide 
range of tasks. He shared his knowledge with future priests he taught at the metropolitan 
court in Belgrade, preparing them for a life of religious service, until he was appointed 
Bishop of Vršac.

He spent two years (1726–1728) as the head of the Eparchy of Vršac, inhabited by 
Eastern Orthodox Serbs and Romanians. Besides his regular duties in the eparchy, he 
began the construction of the Church of St. Nicholas in Vršac, eventually completed by 
his successor, Bishop Maksim (Nestorović).

He was elected Bishop of Timişoara in 1728 and remained at this post until his death 
in 1744.
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М а р и ј а  М и л и н к о в и ћ *

КРАЉ РУ МУ НИ ЈЕ КА РОЛ I И БАЛ КАН СКЕ ДР ЖА ВЕ  
НА ПО ЧЕТ КУ XX ВЕ КА

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду об ра ђу ју се од но си кра ља Ка ро ла I са бал кан ским 
др жа ва ма од по чет ка XX ве ка до ње го ве смр ти у је сен 1914. го ди не. За хва љу ју ћи 
ру мун ским об ја вље ним из во ри ма, те До ку мен ти ма о спољ ној по ли ти ци Кра ље
ви не Ср би је, ко је је об ја ви ла СА НУ, као и гра ђи По слан ства Кра ље ви не Ср би је у 
Бу ку ре шту у Др жав ном ар хи ву Ср би је, али и ко ри шће ној ли те ра ту ри, мо же мо 
пра ти ти раз вој од но са Ру му ни је са Бу гар ском, Ср би јом, Ал ба ни јом и Грч ком. Ови 
од но си, за јед но са упли вом ве ли ких си ла у бал кан ске до га ђа је, на ро чи то по ста ју 
за ни мљи ви на кон Анек си о не кри зе (1908–1909), то ком бал кан ских ра то ва и Јул ске 
кри зе.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ка рол I Хо ен цо лерн, Ру му ни ја, Ср би ја, Бу гар ска, Ал ба-
ни ја, Грч ка.

Вла да ви на Ка ро ла I Хо ен цо лер на (Karl von Ho hen zol lern-Sig ma rin gen) 
(1866–1914) би ла је нај ду жа у исто ри ји Ру му ни је. У пр вих пет на ест го ди на 
вла да ви не Ка рол I је оја чао уну тра шње ста ње др жа ве, про ши рио ње не гра-
ни це, из бо рио не за ви сност од Осман ског цар ства, и уз ди гао је у ранг краље-
ви не. Овај пе ри од био је те мељ за да љи раз вој Ру му ни је, те је на са мом по-
чет ку XX ве ка ва жи ла за јед ну од нај ста бил ни јих др жа ва у том де лу Евро пе. 
Од Бер лин ског кон гре са и сти ца ња не за ви сно сти основ ни мо тив ру мун ске 
спољ не по ли ти ке био је да се на Бал ка ну одр жи ста тус кво. Ова пре тен зи-
ја ру мун ског др жав ног вр ха на ро чи то је би ла за сту пље на то ком бур них 
до га ђа ја у Евро пи и на Бал ка ну од по чет ка XX ве ка, а лич ност ко ја је др жала 
ди зги не ру мун ске спољ не по ли ти ке био је краљ Ка рол. За јед но са пред сед-
ни ци ма вла де и ми ни стри ма спољ них по сло ва, он је во дио ра чу на о очу вању 
ру мун ских ин те ре са на ме ђу на род ном по ли тич ком пла ну. 

На од но се ру мун ског кра ља са ве ли ким си ла ма Евро пе, али и са бал кан-
ским су се ди ма, бит но је ути ца ло скла па ње од брам бе ног спо ра зу ма из ме ђу 
Ру му ни је и Ау стро у гар ске, а за тим и Не мач ке, у је сен 1883. го ди не. Ве зи ва-
ње Ру му ни је за Трој ни са вез под по кро ви тељ ством не мач ког кан це ла ра Ота 
фон Би змар ка (Ot to von Bi smarck) има ло је за циљ да оси гу ра све три др жаве 

* ma ri a hi story1512@gmail.com
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од офан зив них на ме ра Ру си је, као и да ре гу ли ше ком плек сне од но се Ру муни-
је и Ау стро у гар ске. Зна ју ћи да ве ћи на ру мун ских по ли ти ча ра, ко ји су би ли 
фран ко фил ски на стро је ни, не ће по др жа ти ова кав курс ру мун ске спољ не 
по ли ти ке, а да ру мун ско јав но мње ње буд ним оком пра ти те жак по ло жај 
сво јих су на род ни ка у Тран сил ва ни ји, краљ Ка рол је од лу чио да спо ра зум 
са Трој ним са ве зом др жи у тај но сти. За ње га је знао ма ли број ру мун ских 
по ли ти ча ра, ко је је краљ Ка рол сма трао ода ним др жа ви и ди на сти ји.1 

Ве ли ка си ла у ко ју је Ру му ни ја има ла нај ма ње по ве ре ња, на ро чи то од 
дру ге по ло ви не XIX ве ка, би ла је Ру си ја, а страх од ње ног ши ре ња па ра ли-
сао је ру мун ске по ли ти ча ре. Успо ме не са Бер лин ског кон гре са и пре да ја 
ју жног де ла Бе са ра би је Ру си ји и да ље су би ли све жи, а не тр пе љи вост ко ју 
су ру мун ски др жав ни ци га ји ли пре ма Ру си ма до дат но су пот пи ри ва ле Не-
мач ка и Ау стро у гар ска, ка ко би Ру му ни ју др жа ле чвр шће уз се бе. Раз о чара-
ње ко је је Ру му ни ја осе ћа ла пре ма Ру си ји ути ца ло је, из ме ђу оста лог, на њен 
не при ја тељ ски став пре ма Бу га ри ма. При са је ди ње ње се вер не До бру џе у 
за ме ну за при па ја ње ју жног де ла Бе са ра би је Ру си ји, а до де љи ва ње Си ли стри-
је Кне же ви ни Бу гар ској 1878. и 1879. го ди не, сил но је по го ди ло Ру му ни ју. 
Због то га, ру ско по кла ња ње па жње Бу гар ској би ло је је дан од раз ло га окре-
та ња Ру му ни је Ау стро у гар ској. Осим што је краљ Ка рол же лео да за шти ти 
Ру му ни ју од ју жног су се да, ва жно му је би ло и да по вра ти рав но те жу за 
ко ју је сма трао да је на ру ше на ру ским упли вом ју жно од Ду на ва.2 

Би тан еле мент ко ји је обе ле жио ру мун ско-бу гар ску по ли ти ку кра јем XIX 
и по чет ком XX ве ка би ло је ма ке дон ско пи та ње. Не по пу лар ност Ау стро у-
гар ске код ру мун ске јав но сти услед по ло жа ја Ру му на у Тран сил ва ни ји и 
Бу ко ви ни, на гна ло је Беч да усме ри па жњу Ру му на у дру гом прав цу. Кра љу 
Ка ро лу, ко ји је мо рао да се зва нич но од рек не сва ке про па ган де пре ма овим 
де ло ви ма Двој не мо нар хи је, од го ва ра ло је да се ба ви пи та њи ма Аро му на у 
Ма ке до ни ји и Грч кој. На ова кав курс спољ не по ли ти ке Ру му ни је нај ви ше је 
ути цао гроф Ерен тал (von Ae hrent hal), ко ји је од 1895. до 1899. го ди не био 
ау стро у гар ски по сла ник у Бу ку ре шту. Осим ње га, за слу жни су и ру мун ски 
по ли ти ча ри ко ји су се се ти ли да по кре ну пи та ње по ло жа ја Аро му на у Ма-
ке до ни ји, а то је до ве ло до но вих не су гла си ца из ме ђу бу гар ске и ру мун ске 
вла де. Бу гар ске че те ко је су ха ра ле Ма ке до ни јом, као и страх од бу га ри заци-
је ру мун ског ста нов ни штва у Ма ке до ни ји, по себ но су уз не ми ра ва ли Ру му-
ни ју. Ис по ста ви ло се да је за бри ну тост због бу гар ског агре сив ног де ло ва ња 
би ла оправ да на. Про фе со ра, и ве ли ког за го вор ни ка очу ва ња на ци о нал ног 
иден ти те та Аро му на у Осман ском цар ству, Ште фа на Ми ха и ља нуа (Şte fan 
Mihăileanu), уби ла је у Бу ку ре шту 1900. го ди не бу гар ска ре во лу ци о нар на 
ор га ни за ци ја, Вр хов ни ма ке дон ски ко ми тет. Ис тра га ко ју су спро ве ле ру-
мун ске вла сти је по ка за ла да је ме та атен та та за пра во био краљ Ка рол. Ови 

1 Ke ith Hitchins, Ru ma nia 1866–1947, Ox ford 1994, 141–143; Ru dolf Di nu, „King Char les I and 
De ci sion Ma king Pro cess in the Ro ma nian Fo re ign Po licy be fo re the First World War”, Re vi sta Ar chi
ve lor 85 (2008), 126–127; Șer ban Con stan ti ne scu, „Re ge le Ca rol I și aspec te ale po li ti cii ex ter ne românești 
la sfârșitul se co lu lui al XIX –lea și începutul se co lu lui XX”, Mu zeul Națio nal XI II (2001), 194.

2 K. Hitchins, нав. де ло, 52–53.
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до га ђа ји иза зва ли су ве ли ку по ли тич ку кри зу из ме ђу Ру му ни је и Бу гар ске 
ко ја је пре ти ла да пре ра сте у ору жа ни су коб.3

Ме ђу тим, упра во је Ма ке до ни ја по но во спо ји ла ру мун ски и бу гар ски 
др жав ни врх. Исто вре ме но са за о штра ва њем ру мун ско-грч ких од но са по-
чет ком XX ве ка због ста ва Гр ка пре ма Цин ца ри ма, Ру му ни ја и Бу гар ска су 
по че ле да се при бли жа ва ју јед на дру гој, по ку ша ва ју ћи да из гла де прет ход не 
не су гла си це. Ве ру ју ћи да су за јед но ја че у бор би про тив Гр ка, Ру му ни ја и 
Бу гар ска су за јед но при пре ма ле чет нич ке ак ци је. Ру мун ске че те у Ма ке до-
ни ји има ле су пре вас ход но за да так да пру жа ју от пор грч ким че та ма, ко је су 
на па да ле Ку цо вла хе. Срп ски по сла ник у Лон до ну Ми ха и ло Ми ли ће вић 
из ве стио је 1906. го ди не срп ску вла ду о про ме ни по ли ти ке Ру му ни је пре ма 
Бу гар ској, као и о на кло но сти кра ља Ка ро ла пре ма Бу гар ској и ње ном вла-
да ру. Ми ли ће вић све до чи да се са да и ру мун ски и бу гар ски др жав ни ци за-
ла жу за са вез са Ср би јом, ка ко би про те ра ли Осман ско цар ство са Бал ка на. 
Ова кву по ли ти ку де ли мич но је ди ри го ва ла Ау стро у гар ска, чи је су на ме ре 
би ле да оства ри пре власт у Ру му ни ји и Бу гар ској, те је упу ћи ва ла др жав ни-
ке ових две ју зе ма ља на са рад њу. Пр ви знак ото пље ња у од но си ма из ме ђу 
Ру му ни је и Бу гар ске био је кра јем 1906. го ди не, ка да је кнез Фер ди нанд 
Ко бур шки (Fer di nand von Sac hsen-Co burg und Got ha), у по врат ку са европ ског 
пу то ва ња из не на да ре шио да свра ти у Бу ку решт и по здра ви ру мун ског кра-
ља. Бо ра вак кне за Фер ди нан да био је за ни мљив за то што је усле дио на кон 
што је Му нир-па ша (Münir Paşa), тур ски по сла ник у Па ри зу, бо ра вио у ру-
мун ској пре сто ни ци. За да так Му нир-па ше у Бу ку ре шту био је да одво ји 
Ру му не од Бу га ра, те је Тур ска пре ко ње га уве ра ва ла кра ља Ка ро ла да ће 
учи ни ти све ка ко би за шти ти ла ру мун ско ста нов ни штво у Осман ском цар-
ству од упа да грч ких раз бој ни ка. За до вољ ни овим обе ћа њем, Ру му ни су 
по ла ко по че ли да се ра ста ју од иде је удру жи ва ња са Бу га ри ма у ма ке дон ским 
по сло ви ма. Иа ко кнез Фер ди нанд ни је знао о че му је краљ Ка рол раз го ва рао 
са Му нир-па шом, чи ни ло се да је мо тив ње го вог до ла ска у Бу ку решт био да 
ума њи зна чај Му нир-па ши не ми си је, и иза зо ве стреп ње у Ца ри гра ду због 
при сно сти са кра љем Ка ро лом.4 

Ни је про шло мно го вре ме на, а Бу гар ска је на чи ни ла но ви ко рак у удва-
ра њу Ру му ни ји, ка да је кнез Фер ди нанд сре ди ном 1907. по но во до шао у 
по се ту кра љу Ка ро лу. Исте го ди не у ок то бру је бу гар ски ми ни стар спољ них 
по сло ва Ди ми три је Стан чов (Ди митър Я. Стан чов) от пу то вао у Бу ку решт у 
по се ту пред сед ни ку ру мун ске вла де Ди ми три ју Стур зи (Di mi trie A. Sturd za), 

3 Ru dolf Di nu, „Ro ma nian Fo re ign Po licy From Ber lin to Sa ra je vo, 1878–1914, So me Cha rac te-
ri stics”, Ro ma nian and Eu ro pean Di plo macy From Ca bi net di plo macy to the 21st cen tury chal len ges, 
Iași 2012, 225–228; Ioan Scur tu, Is to ria Românilor în tim pul ce lor pa tru re gi (1866–1947), Ca rol I vol. 1, 
Bu cu rești 2004, 176; Sto i ca La scu, „The con text of the as sas si na tion in Buc ha rest of Ma ce do nian Ro-
ma nian Ște fan Mihăileanu (1859–1900) – In the light of so me epoch te sti mo ni es”, Ana le le Uni ver si tații 
din Cra i o va. Is to rie, Anul XXI Nr. 1(29) (2016), 25–27.

4 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 2, св. 2/I, ур. Љ. Алек сић- 
-Пеј ко вић, Ж. Анић, Бео град 2006, док. бр. 47 (у на став ку тек ста: До ку мен ти); Исто, књ. 2, св. 2/II, 
док. бр. 459, 475–477, 480; Др жав ни ар хив Ср би је (= ДАС), Ми ни стар ство ино стра них де ла, По-
слан ство Кра ље ви не Ср би је у Бу ку ре шту (= МИД, Пс, Бк), Пов. ФI р44/907, Ни ко ла Па шић – Ми-
ха и лу Ри сти ћу, Бео град, 19. ја ну ар / 1. фе бру ар 1907. 
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ко га је сма трао сво јим при ја те љем. Пра ви раз ло зи ових по се та би ли су регу-
ли са ње по гра нич них су ко ба на Ду на ву и скла па ње тр го вин ске кон вен ци је, 
али осим то га ни је би ло ре чи о да љим пла но ви ма спољ не по ли ти ке Бу гар ске 
и Ру му ни је. Ка ко су це ни ли ру мун ски и бу гар ски др жав ни ци, овај од ла зак 
бу гар ског др жав ног вр ха у Ру му ни ју ни је имао по себ ног по ли тич ког зна ча-
ја, али је по ста ло из ве сно да је кнез Фер ди нанд на ме ра вао да сту пи у што 
при сни је од но се са кра љем Ка ро лом, ка ко би са Ру му ни јом ре ша вао ма ке-
дон ско пи та ње у сво ју ко рист. Ме ђу тим, краљ Ка рол је ис ко ри стио бо ра вак 
кне за Фер ди нан да у Бу ку ре шту да му ја сно ста ви до зна ња да је Ру му ни ји 
у ин те ре су одр жа ва ње ста ту са кво на Бал ка ну, те да је про тив на сва кој 
ак ци ји ко ја би тај по ре дак угро зи ла. С дру ге стра не, да би оси гу ра ла сво је 
ин те ре се у по гле ду Аро му на у Ма ке до ни ји, ру мун ска вла да је пред у зе ла 
кон крет не ко ра ке. Иа ко се тру ди ла да то при кри је, из ру мун ског др жав ног 
бу џе та го ди шње је одва ја на из ве сна су ма нов ца ко ја је усме ра ва на за ор га-
ни зо ва ње ру мун ских че та у Ма ке до ни ји, а ове ру мун ске ак ци је до дат но су 
по гор ша ле грч ко-ру мун ске од но се.5 

За тиш је у од но си ма из ме ђу Ру му ни је и Бу гар ске и уда ља ва ње од по ли-
ти ке пре ма Аро му ни ма обе ле жи ли су ру мун ску по ли ти ку на Бал ка ну 1908. 
го ди не. По ну де о скла па њу са ве за из ме ђу Тур ске, Ру му ни је и Бу гар ске, ко-
је је до би јао у овом пе ри о ду, краљ Ка рол је од био, на ста вља ју ћи да во ди исти 
курс спољ не по ли ти ке. Ње го ва по ли ти ка ве за но сти за Трој ни са вез та ко ђе 
је има ла ве ли ког ути ца ја у до но ше њу ова квих од лу ка, као и у ста ву ко ји је 
Ру му ни ја има ла пре ма до га ђа ји ма на Бал ка ну те бур не 1908. го ди не. Про-
гла ше ње Бу гар ске не за ви сном, а ње ног вла да ра за ца ра 5. ок то бра 1908, као 
и анек си ја Бо сне и Хер це го ви не од стра не Ау стро у гар ске дан ка сни је, иза-
зва ло је кри зу на Бал ка ну, у ко јој је Ру му ни ја на сто ја ла да се др жи ре зер ви-
са но. Краљ Ка рол је већ био оба ве штен о на ме ри Бу гар ске да се про гла си 
не за ви сном од Осман ског цар ства и пре не го што је она то учи ни ла, али су 
га ви ше бри ну ле бу ду ће на ме ре ца ра Фер ди нан да. Пре све га, Ру му ни ја се 
бо ја ла ши ре ња бу гар ске гра ни це. И по ред то га, краљ Ка рол и др жав ни врх 
Ру му ни је ср дач но су че сти та ли бу гар ском вла да ру про гла ше ње не за ви сно-
сти и уз ди за ње др жа ве у ранг ца ре ви не.6 Ме ђу тим, кра јем 1908. и то ком 1909. 
го ди не при ме ћу је се уз не ми ре ност код ру мун ских по ли ти ча ра услед ам би-
ци ја Бу гар ске и ње ног на ср тљи вог ста ва пре ма бал кан ском пи та њу. Ру мун-
ска вла да је би ла ре ше на да тра жи те ри то ри јал ну ком пен за ци ју уко ли ко 
Бу гар ска за ра ти са Тур ском, али од су ство ау стро у гар ске по др шке и ње на 
на ме ра да по ве же Бу гар ску и Ру му ни ју са ве зом, отр гли су Ру му ни ју из ру-
ку Ау стро у гар ске. Ру мун ски др жав ни врх, ста ра ју ћи се о сво јим др жав ним 

5 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 2, св. 3/II, ур. Љ. Алек-
сић-Пеј ко вић, Ж. Анић, Бео град 2003, док. бр. 719; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не 
Ср би је 1903–1914, књ. 2, св. 4/I, ур. Љ. Алек сић-Пеј ко вић, Ж. Анић, Бео град 2008, док. бр. 251; 
Исто, књ. 2, св. 4/II, док. бр. 366, 396; Cuvântările Re ge lui Ca rol I (1887–1914), ediție ingrijită de C. 
C. Gi u re scu, Bu cu rești 1939, 384, 388.

6 K. Hitchins, нав. де ло, 146–148; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–
1914, књ. 3, св. 2/II, ур. М. Вој во дић, Љ. Алек сић-Пеј ко вић, Бео град 2011, док. бр. 579; До ку мен ти 
о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 3, св. 3, ур. М. Вој во дић, Бео град 2014, док. 
бр. 36; I. Scur tu, нав. де ло, 209.
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ин те ре си ма, до нео је од лу ку да ће у слу ча ју вој ног су ко ба на Бал ка ну рас-
по ре ди ти сво ју вој ску пре ма Бу гар ској, ка ко би обез бе ди ла те ри то ри је за 
ко је је сма тра ла да јој при па да ју још од вре ме на Бер лин ског кон гре са.7

Страх и не по ве ре ње вла да ју ћих кру го ва у Ру му ни ји пре ма Бу гар ској 
упу ти ли су Ру му не на са рад њу са Тур ци ма. Краљ Ка рол је упра во ви део 
Осман ско цар ство као га ран ци ју др жа ња Бу гар ске у па сив ном по ло жа ју, што 
ни је про шло нео па же но. То ком је се ни 1910. го ди не Бал ка ном и Евро пом 
про нео се глас да су Ру му ни ја и Осман ско цар ство скло пи ли вој ну кон вен-
ци ју, а код бу гар ске јав но сти ово је иза зва ло ве ли ку нер во зу, јер су Бу га ри 
стре пе ли да би ова кав спо ра зум био ди рект но упе рен про тив њих. Ме ђу тим, 
краљ Ка рол био је про ти ван скла па њу вој не кон вен ци је са Тур ском, ко ја је 
услед Мла до тур ске ре во лу ци је би ла не до вољ но ста бил на, а сма трао је и да 
би та кав по тез на ру шио прин цип до та да шње ру мун ске спољ не по ли ти ке 
очу ва ња ми ра. Ипак, ин фор ма ци је ко је су кру жи ле Евро пом о скла па њу 
са ве за из ме ђу Ру му ни је и Тур ске ни су би ле нео сно ва не. Краљ Ка рол је са 
тур ским пред став ни ци ма нај ве ро ват ни је за кљу чио усме ни спо ра зум, упе рен 
про тив евен ту ал них ак ци ја Бу гар ске про тив Осман ског цар ства.8 Због овог 
ко ке ти ра ња с Тур ци ма, Бу гар ска је ре ши ла да се све ти Ру му ни ма. По ред 
то га што је бу гар ска штам па ме се ци ма би ла не га тив но рас по ло же на пре ма 
кра љу Ка ро лу и Ру му ни ји, и бу гар ска вла да је ис по љи ла не за до вољ ство 
пре ма ру мун ским по да ни ци ма у Бу гар ској. Је дан од при ме ра био је за тва-
ра ње ру мун ске основ не шко ле у Ту тра ка ну, што је код Ру му на иза зва ло 
ре ци проч не ме ре, те је за тво ре на и бу гар ска шко ла у Бу ку ре шту. Не ки бу-
гар ски ли сто ви су по во дом ових до га ђа ја отво ре но на па да ли кра ља Ка ро ла, 
на зи ва ју ћи га не мач ким аген том, а пла хо ви тост бу гар ске штам пе са мо је 
по гор ша ла по љу ља не ру мун ско-бу гар ске од но се.9

До из би ја ња Пр вог бал кан ског ра та на сту пи ло је за тиш је у од но си ма 
Ру му ни је и Бу гар ске. Ру му ни ја је мир но по сма тра ла до га ђа је у ко ји ма је 
Бу гар ска уче ство ва ла, не ме ња ју ћи сво је спољ но по ли тич ке ста во ве. Уо чи 
по чет ка рат них су ко ба бал кан ских са ве зни ка и Осман ског цар ства, Бу гар ска 
је по ку ша ла да по ну ди Ру му ни ји до го вор пре ма ко ме би Ру му ни ја пру жи ла 
по др шку Бу га ри ма у ре ша ва њу по ло жа ја хри шћа на у Ма ке до ни ји, а Бу гар ска 
би јој да ла фор мал ну де кла ра ци ју да не ма на ме ре да ши ри гра ни це др жа ве. 
Ме ђу тим, краљ Ка рол је од био да се оба ве же пре ма Бу гар ској, јер у њу и 
ње ног вла да ра ни је имао по ве ре ња.10 Та ко је Ру му ни ја и до че ка ла Пр ви бал кан-
ски рат: у по сма тра њу и иш че ки ва њу да љег раз во ја си ту а ци је на Бал ка ну. 

Краљ Ка рол, из не на ђен бр зи ном по бе да бал кан ских са ве зни ка, стра хо вао 
је од те ри то ри јал ног ши ре ња Бу гар ске, те је на ме ра вао да оку пи ра стра те шке 
тач ке у ју жној До бру џи као га ран ци ју за одр жа ва ње рав но те же. Ме ђу тим, 

7 Ni co lae Ior ga, Supt trei re gi: Is to rie a unei lup te pen tru un ideal mo ral și națio nal, Bu cu rești 
1932, 58–59; K. Hitchins, нав. де ло, 146–147.

8 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 4, св. 2/I, ур. Љ. Алек сић-
-Пеј ко вић, К. Џам ба зов ски, Бео град 2015, док. бр. 249, 256; Исто, књ. 4, св. 2/II, док. бр. 304–305.

9 До ку мен ти, књ. 4, св. 2/II, док. бр. 305, 329.
10 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 5, св. 2, ур. М. Вој во дић, 

Бео град 1985, док. бр. 545. 
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на и шао је на оштар от пор Ау стро у гар ске и Не мач ке.11 Ру мун ски др жав ни 
врх се на дао да ће ипак ди пло мат ским пу тем би ти ре шен ру мун ско-бу гар ски 
спор. При ли ка за то ја ви ла се кра јем 1912. и по чет ком 1913. го ди не, ка да су 
у Лон до ну во ђе ни пре го во ри о скла па њу ми ров ног спо ра зу ма из ме ђу Ср би-
је, Бу гар ске, Цр не Го ре и Грч ке с јед не, и Осман ског цар ства с дру ге стра не. 
По ред то га, во ђе ни су и пре го во ри ру мун ских и бу гар ских пред став ни ка о 
спор ним те ри то ри јал ним пи та њи ма у До бру џи. Већ у ја ну а ру 1913. го ди не 
пре го во ри из ме ђу Ру му на и Бу га ра су про па ли, а на ред ног ме се ца са зва на 
је кон фе рен ци ја ам ба са до ра у Пе тро гра ду, ко ја је тра ја ла до ма ја исте го ди-
не. Од лу ком ове кон фе рен ци је град Си ли стри ја, за јед но са сво јом око ли ном 
од три ки ло ме тра, при па ло је Ру му ни ји. Ни бу гар ска ни ру мун ска вла да ни су 
би ле за до вољ не овим ре ше њем: ру мун ска вла да је оче ки ва ла ве ћа те ри то-
ри јал на про ши ре ња, док бу гар ска вла да ни је би ла ра да да пре пу сти ма кар 
и Си ли стри ју свом су се ду.12 Ка ко је Бу гар ска оду го вла чи ла са ис пу ња ва њем 
oдредби кон фе рен ци је у Пе тро гра ду, та ко се ста ње на Бал ка ну све ви ше ком-
пли ко ва ло. Су коб Бу гар ске са до ју че ра шњим бал кан ским са ве зни ци ма изгле-
дао је све ве ро ват ни ји. Два де сет ше стог ју на 1913. го ди не ру мун ски др жав ни 
врх на че лу са кра љем Ка ро лом, до нео је од лу ку да ће уко ли ко бу гар ска вој ска 
на пад не сво је са ве зни ке, Ср би ју и Грч ку, ру мун ска вој ска за по че ти рат не 
опе ра ци је про тив свог су се да на ју гу. План Ру му ни је био је да оку пи ра ју жну 
До бру џу, од но сно ли ни ју од Ту тра ка на до Бал чи ка. Изне над ни на пад бу гар-
ске вој ске на срп ске и грч ке по ло жа је 30. ју на 1913. омо гу ћио је ру мун ском 
др жав ном вр ху да одр жи реч до не ту че ти ри да на ра ни је.13 

Већ 3. ју ла краљ је пот пи сао указ о мо би ли за ци ји, а убр зо је об ја вљен 
рат Бу гар ској. Ру мун ска вла да је од мах на по чет ку ра та ис та кла ка ко циљ 
ру мун ске вој ске ни је сла ма ње Бу гар ске, те да не на ме ра ва да во ди осва јач ку 
по ли ти ку. Ру мун ска вој ска у овој ору жа ној ак ци ји са мо на сто ји да обез бе ди 
гра ни цу ко ја се про те же ли ни јом Ту тра кан –До брич –Бал чик.14 Уче шће Ру-
му ни је у Дру гом бал кан ском ра ту ути ца ло је да се из бег не ме ша ње ве ли ких 
си ла у бал кан ске до га ђа је, а те шки по ра зи Бу гар ске убр за ли су пре го во ре о 
скла па њу ми ра. Уло гу ар би тра ко ју је се би на мет ну ла Ру му ни ја при хва ти ле 
су Ср би ја и Грч ка, као и Бу гар ска, ко ја је под те шким вој ним при ти сци ма и 
по ра зи ма мо ра ла да игра она ко ка ко јој се ди ри гу је из Бу ку ре шта. Све стра-
не су при хва ти ле ру мун ски пред лог да се ми ров ни пре го во ри во де у Бу ку-
ре шту.15 Три де се тог ју ла 1913. го ди не по че ла је са ра дом кон фе рен ци ја на 
ко јој су пре го во ре во ди ле кра ље ви не Ру му ни ја, Грч ка, Цр на Го ра и Ср би ја, 
с јед не, и Бу гар ска с дру ге стра не. Текст ми ров ног уго во ра у де сет чла но ва, 
ко јим су пре кро је не гра ни це на Бал кан ском по лу о стр ву, пот пи сан је 10. ав гу ста. 

11 Исто, док. бр. 569; K. Hitchins, нав. де ло, 150.
12 K. Hitchins, нав. де ло, 151–153; Du mi tru Tuțu, „România și războaiele bal ca ni ce”, Ac ta Mu sei 

Na po cen sis XXI (1984), 285–286.
13 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 6, св. 2, ур. Д. Лу кач, 

Бео град 1981, док. бр. 531; Car tea Ver de, tra du ce ri le de V. M. Ivan ce a nu, Bu cu rești 1913, док. бр. 167; 
K. Hitchins, нав. де ло, 153.

14 Car tea Ver de, док. бр. 180, 206; До ку мен ти, књ. 6, св. 2, док. бр. 675.
15 D. Tuțu, нав. де ло, 289.
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Дру гим чла ном ми ров ног уго во ра у Бу ку ре шту ис пра вље на је ста ра гра ни-
ца из ме ђу Ру му ни је и Бу гар ске, та ко да је те ри то ри ја ко ја са да при па да Ру-
му ни ји об у хва та ла и ју жну До бру џу, од но сно ли ни ју ко ја се ди ја го нал но 
про те же од Ду на ва из над Ту тра ка на, све до Цр ног мо ра, укљу чу ју ћи град 
Кра не во и ње го ву не по сред ну ју жну око ли ну. Бу гар ска се оба ве за ла да ће 
нај ка сни је за две го ди не по ру ши ти ра до ве на утвр ђе њи ма ко је је за по че ла, 
као и да не ће гра ди ти утвр ђе ња бли зу ру мун ске гра ни це.16

Не за ви дан по ло жај у ко ји је Бу гар ска за па ла на кон по ра за у Дру гом бал-
кан ском ра ту и пот пи си ва ња ми ра у Бу ку ре шту ав гу ста 1913. го ди не, збли-
жио је ца ра Фер ди нан да са Ау стро у гар ском. Беч и Со фи ја би ли су глав ни 
за го вор ни ци ре ви зи је Бу ку ре шког ми ра, али је Ру му ни ја нај о длуч ни је стре-
ми ла при до би ја њу свих стра на за по што ва ње но вог по рет ка на Бал ка ну. С 
дру ге стра не, огор че на гу бит ком ју жне До бру џе у ко рист Ру му ни је, Бу гар-
ска је на тој те ри то ри ји ор га ни зо ва ла про па ганд ни рад и осно ва ла тај не 
од бо ре, чи ји је циљ био рас плам са ва ње на ци о на ли стич ке бу гар ске стру је. 
Нај по зна ти ји од бор ко ји је у те свр хе де ло вао у Ру му ни ји осно ван је у Со-
фи ји под на зи вом До бру џа. Пре ко ње га су Бу га ри у Ру му ни ји, пре све га у 
ју жној До бру џи, одр жа ва ли ве зе са бу гар ском др жа вом, а глав ни за да ци 
од бо ра би ли су да одр жа ва ју у ра ду све бу гар ске шко ле, чи та о ни це и до бро-
твор не ор га ни за ци је, као и да по ма жу осни ва ње но вих бу гар ских ин сти ту-
ци ја у ју жној До бру џи.17 

По чет ком 1914. го ди не срп ски по сла ник и вој ни иза сла ник у Ати ни 
из ве шта ва ли су срп ску вла ду о гла си на ма ко је кру же у грч кој пре сто ни ци, 
да је цар Фер ди нанд фи нан си рао бу гар ске ре во лу ци о на ре ка ко би у Ру муни-
ји по ди гли се ља ке на бу ну. Крај њи циљ је био уз др ма ти ру мун ску уну тра-
шњу ста бил ност, и ти ме је па ра ли са ти у спољ ној по ли ти ци. На тај на чин, 
Бу гар ска би до би ла сло бо ду у по нов ном об ра чу на ва њу са Ср би јом и Грч ком.18 
Иа ко се овај бу гар ски сце на рио ни је оства рио, за плет у рад њи ни је из о стао. 
Ју на исте го ди не, Бу ку решт је од сво јих љу ди из Со фи је до био ин фор ма ције 
да се спре ма атен тат на кра ља Ка ро ла. Дру штво До бру џа име но ва ло је неко-
ли ко бу гар ских че та чи ји је за да так био да у Бу ку ре шту из вр ше атен тат не 
са мо на ру мун ског кра ља већ и на оне ру мун ске по ли ти ча ре за ко је су сма-
тра ли да су не при ја те љи Ве ли ке Бу гар ске. Са ра јев ски атен тат је осу је тио 
освет нич ке пла но ве Бу гар ске, а из би ја ње Ве ли ког ра та по ста ви ло је бу гар-
ско-ру мун ске од но се на но ву осно ву. На кон што је по чет ком ав гу ста Ру му-
ни ја про гла си ла не у трал ност, бу гар ски по сла ник у Бу ку ре шту, Си ме он Ра дев 
(Си ме он Т. Ра дев), уве ра вао је пред сед ни ка ру мун ске вла де Јо на Ј. К. Брати-
ја нуа (Ion I. C. Brătianu) да же ли при ја тељ ство Ру му ни је и Бу гар ске, као и 
то да ће Бу гар ска по што ва ти гра ни це из 1913. го ди не. У је ку не мир них дога-
ђа ја иза зва них Ве ли ким ра том, Бу гар ска и Ру му ни ја су ко нач но пот пи са ле 

16 Car tea Ver de, 261–268.
17 Da niel S. Ni cu lae, „Re lații le po li ti ce Româno-Bul ga re de la tra ta tul de pa ce de la Bu cu rești din 

1913 la in tra rea bul ga ri ei și româniei în pri mul război mon dial (1913–1914)”, Ac ta Mol da vi ae Me ri di o
na lis XXXVII (2016), 225–229.

18 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 7, св. 1, ур. В. Де ди јер, 
Ж. Анић, Бео град 1980, док. бр. 203, 294.
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уго вор о раз гра ни че њу у До бру џи, а обе вла де су се до го во ри ле да из бе га-
ва ју сва ки ин ци дент и во де по ли ти ку у прав цу по ми ре ња.19 Ме ђу тим, ру мун-
ски др жав ни врх и краљ Ка рол ни су има ли по ве ре ње у свог ју жног су се да, 
оче ку ју ћи но ве за пле те са бу гар ске стра не.

*
Као што су Ру си ја и Бу гар ска у Ру му ни ји сма тра не за др жа ве у ко је не 

тре ба има ти пре ви ше по ве ре ња, та ко је Ср би ја у очи ма ру мун ских др жав ни-
ка и на ро да ви ђе на као зе мља са ко јом су Ру му ни увек одр жа ва ли при ја тељ-
ске од но се. Тра ди ци о нал но до бри од но си Ру му на и Ср ба, ко ји су не го ва ни 
још од пр ве по ло ви не XIX ве ка, а свој вр ху нац до сти гли за вре ме вла да ви не 
кне же ва Ми ха и ла Обре но ви ћа и Алек сан друа Јо а на Ку зе (Ale xan dru Ioan 
Cu za), на ста вље ни су и то ком че тр де се то смо го ди шње вла да ви не кра ља Ка-
ро ла. Свр га ва ње ди на сти је Обре но вић, ко ја је у Ру му ни ји има ла број не род-
бин ске и при ја тељ ске ве зе, до не ло је из ве сна ис ку ше ња у од но си ма из ме ђу 
Ру му ни је и Ср би је, али је но ви ре жим Ка ра ђор ђе ви ћа у Ср би ји вр ло бр зо 
сте као по ве ре ње ру мун ске вла де. Мај ски пре врат је за бо ра вљен, а краљ Ка-
рол и краљ Пе тар Ка ра ђор ђе вић на ста ви ли су да одр жа ва ју при ја тељ ске 
од но се из ме ђу сво јих др жа ва.20

Ори јен ти са ње ру мун ске спољ не по ли ти ке ка ју гу по чет ком XX ве ка 
до ве ло је ру мун ску по ли ти ку у Ма ке до ни ји у до дир са Ср би јом, Бу гар ском 
и Грч ком. Ру мун ска и срп ска вла да на шле су за јед нич ки је зик у ма ке дон ском 
пи та њу, ста ра ју ћи се да не у тра ли шу агре сив не ис па де Бу га ра и Гр ка пре ма 
свом ста нов ни штву. Краљ Ка рол је при знао срп ском по сла ни ку у Бу ку ре шту 
Ми ха и лу Ри сти ћу да ни ка да ни је сма трао срп ску про па ган ду у Ма ке до ни ји 
као прет њу за оп ста нак аро мун ског ста нов ни штва, и да су ин те ре си Ру му-
ни је и Ср би је у од бра ни од про па ганд ног ра да Гр ка и Бу га ра исто вет ни. С 
тим у ве зи, од но си Ру му ни је и Ср би је умно го ме су за ви си ли од од но са Срби-
је и Бу гар ске, те је Ру му ни ја па жљи во пра ти ла су рев њи вост на ре ла ци ји 
Бео град –Со фи ја. Краљ Ка рол, ко ји ни је ра до са ра ђи вао са Бу га ри ма у маке-
дон ском пи та њу, сма трао је да је за ру мун ску бал кан ску по ли ти ку од мно го 
ве ће ко ри сти да се др жи уз Ср би ју.21 

Ин те ре со ва ње кра ља Ка ро ла за срп ске по сло ве ни је би ло по вр шно. То-
ком јед ног раз го во ра са по сла ни ком Ри сти ћем 1908. го ди не, краљ Ка рол је 
по ка зао од лич но зна ње о срп ској сред њо ве ков ној исто ри ји, као и о при ли-
ка ма ко је су за де си ле но во ве ков ну срп ску др жа ву. Ру мун ски краљ је срп ској 
вла ди ја сно ста вио до зна ња да убу ду ће мо же ра чу на ти на ње го ву по др шку.22 
Ни са срп ске стра не ни су из о ста ле сим па ти је пре ма кра љу Ка ро лу. Ка да се 
у Бео граду чу ло да ће у про ле ће 1908. пу то ва ти Ду на вом, краљ Пе тар је из-
ра зио же љу да сво јим иза слан ством по здра ви ру мун ског кра ља код Турн 

19 D. S. Ni cu lae, нав. де ло, 229–233.
20 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 1, св. 1, ур. А. Ра де нић, 

Бео град 1991, док. бр. 223.
21 До ку мен ти, књ. 2, св. 2/I, док. бр. 211; До ку мен ти, књ. 2, св. 3/I, док. бр. 104; До ку мен ти, 

књ. 2, св. 3/II, док. бр. 555.
22 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 3, св. 1/II, ур. М. Војво-

дић, Љ. Алек сић-Пеј ко вић, Бео град 2010, док. бр. 460.
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Се ве ри на. Краљ Ка рол био је дир нут овим чи ном при ја тељ ства са срп ске 
стра не, и срп ску де ле га ци ју је до че као у при јат ном ам би јен ту свог бро да. 
Овај су срет био је до бра при ли ка за ја ча ње срп ско-ру мун ске са рад ње. Срп-
ска де ле га ци ја пред во ђе на пред сед ни ком Др жав ног са ве та Са вом Гру ји ћем, 
по по врат ку се пи смом за хва ли ла на ле пом при је му кра љу Ка ро лу, ње го вој 
су пру зи кра љи ци Ели за бе ти (Eli sa beth zu Wi ed) и пред став ни ци ма ру мун ске 
вла де.23 

Си ва је сен ко ја је на до шла за Ср би ју анек си јом Бо сне и Хер це го ви не 
од стра не Ау стро у гар ске 1908. го ди не, учи ни ла је да Бео град стек не још 
ви ше по ве ре ња у Бу ку решт и ру мун ску јав ност. Иа ко је ру мун ски др жав ни 
врх у пр вим да ни ма ћут ке по сма трао до га ђа је на Бал ка ну, ру мун ски на род 
је ор га ни зо вао јав не ску по ве на ко ји ма је же сто ко кри ти ко вао ау стро у гар ску 
по ли ти ку. Де мон стра ци је су одр жа не ши ром Ру му ни је, а кли ца њем про тив 
Ау стро у гар ске и Бу гар ске пру же на је по др шка Ср би ји.24 Фе бру а ра 1909. го-
ди не пред сед ник ру мун ске вла де Јон Ј. К. Бра ти ја ну је из ве стио по сла ни ка 
Ри сти ћа да је, због на ме ре Ау стро у гар ске да се об ра чу на са Ср би јом, си ту-
а ци ја на Бал ка ну ве о ма озбиљ на. Бра ти ја ну је при ја тељ ски са ве то вао Ср бију 
да при хва ти анек си ју Бо сне и Хер це го ви не, и на ста ви др жав но раз ви ја ње, 
ка ко би спрем но до че ка ла по вољ ни је при ли ке за де ло ва ње. По ред то га, уве-
ра вао је Ри сти ћа да Ру му ни ја бри не о срп ским ин те ре си ма, те да ру мун ска 
вла да не ће до зво ли ти сла бље ње Ср би је.25 На ред ног ме се ца, краљ Ка рол, у 
раз го во ру са срп ским по сла ни ком у Бу ку ре шту, ис ка зао је на ду да ће се 
кри за за вр ши ти без ра та, сма тра ју ћи да Ср би ја не мо же да се осло ни на ру ску 
по моћ у овом пи та њу. Ру мун ски краљ био је ми шље ња да ће кроз не ко ли ко 
го ди на до ћи до ве ли ких европ ских за пле та, у ко ји ма ће и Ср би ја игра ти ва-
жну уло гу. Због то га би би ло му дро да се Ср би ја не из ла же сла бље њу од 
ко јег не ће мо ћи да се опо ра ви, већ да се са да за до во љи еко ном ским олак ши-
ца ма. С об зи ром на то да Ру му ни ја не же ли осла бље ну Ср би ју на Бал ка ну, 
краљ Ка рол је из ја вио да не ће до пу сти ти Ау стро у гар ској да еко ном ски и 
по ли тич ки пот чи ни Ср би ју. На кра ју ау ди јен ци је, ру мун ски краљ је срп ском 
по сла ни ку по ру чио да Ср би ја тре ба да ве ру је у ње го ве ис кре не сим па ти је, 
те је по же лео свом су се ду да из те шког по ло жа ја иза ђе успе шно и са нео крње-
ном ча шћу.26 За раз ли ку од ру мун ског др жав ног вр ха ко ји је во дио ра чу на о 
то ме ка ко ће се пред ста ви ти Евро пи у ова квим не ста бил ним окол но сти ма, 
ру мун ски по ли тич ки кру го ви гла сно су пру жи ли по др шку Ср би ји то ком 
Анек си о не кри зе. На род ни по сла ник Ђор ђе Ди ја ман ди (Ge or ge I. Di a mandy) 
у јед ном но вин ском члан ку из нео je да је Ау стро у гар ска Ср би ји учи ни ла 
ве ли ку не прав ду и по зи вао је Ру му ни ју да пру жи од луч ни ју по др шку свом 
за пад ном су се ду. Ди ја ман ди је суд би ну Бо сне и Хер це го ви не по ре дио са 

23 ДАС, МИД, Пс, Бк, Пов. ФI р17/908, Са ва Гру јић – Ми ха и лу Ри сти ћу, Бео град, 5/18. мај 1908.
24 ДАС, МИД, Пс, Бк, Пов. Ф1 р35/909, Ми ха и ло Ри стић – Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу, Бу ку-

решт, 19. ок то бар / 2. но вем бар 1908.
25 ДАС, МИД, Пс, Бк, Пов. Ф1 р35/909, Ми ха и ло Ри стић – Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу, Бу ку-

решт, 11/24. фе бру ар 1909.
26 ДАС, МИД, Пс, Бк, Пов. Ф1 р35/909, Ми ха и ло Ри стић – Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу, Бу ку-

решт, 5/18. март 1909.
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суд би ном Бе са ра би је, али је по зи вао Ру му не и на бор бу за осло бо ђе ње Тран-
сил ва ни је и Бу ко ви не, по ка зав ши да је нај ве ћи не при ја тељ срп ских и ру мун-
ских на ци о нал них те жњи упра во Ау стро у гар ска.27

И по ред сим па ти ја ко је је има ла за Ср би ју, др жа ње ру мун ске вла де пре-
ма њој у је ку Анек си о не кри зе би ло је крај ње опре зно. На и ме, ка да је Ср бији 
ок то бра 1908. за бра њен увоз ко ња из Ау стро у гар ске, срп ска вла да је на бави-
ла хи ља ду ко ња у Ру си ји, ода кле је, пре ко ру мун ске те ри то ри је, тре ба ло да 
стиг ну у Ср би ју. По сла ник Ри стић је до био за да так да на ја ви ру мун ским 
вла сти ма овај тран спорт, ка ко не би би ло ло ги стич ких те шко ћа.28 Ме ђу тим, 
ка да је пр ви тран спорт ко ња сти гао у Ун ге ни, на гра ни ци са Ру му ни јом, 
ру мун ске вла сти су зах те ва ле да се ко њи из ве те ри нар ских раз ло га за др же 
три да на, ка ко би би ли пре гле да ни.29 Пра ви раз лог због ког је до шло до задр-
жа ва ња ко ња на ру мун ској гра ни ци би ла је не ста бил на си ту а ци ја у Евро пи 
иза зва на Анек си о ном кри зом и про гла ше њем бу гар ске не за ви сно сти. Вла да 
Ру му ни је, у же љи да оста не пот пу но не у трал на у овим зби ва њи ма, за др жала 
је се би пра во да за бра ни пре воз све га што мо же по слу жи ти као рат ни ма те-
ри јал. Та ко је, на при мер, Бу га ри ма за бра њен пре воз ди на ми та пре ко ру мун-
ске те ри то ри је, иа ко је он био на ме њен за из град њу же ле зни ца.30 Ова кав 
по сту пак Ру му ни је пре тио је да иза зо ве ве ли ко не за до вољ ство у Бео граду. 
По сле муч них пре го во ра, Стур за, ко ји је у то вре ме био пред сед ник вла де, 
сре ди ном но вем бра је одо брио пр ви тран спорт ко ња. Ме ђу тим, тра жио је од 
Ср би је да за сва ки сле де ћи тран спорт уна пред оба ве сти ру мун ску вла ду о 
бро ју при сти глих ко ња. Ова не при јат ност по ка за ла је ко ли ко је Ру му ни ја 
би ла оба зри ва пре ма сво јим су се ди ма, во де ћи ра чу на и о нај ма њим по је ди-
но сти ма ко је би мо гле да ком про ми ту ју ње ну спољ но по ли тич ку ори јен та-
ци ју.31 Ствар око ко ња још увек је би ла ак ту ел на и по чет ком 1909. го ди не, 
али је Бра ти ја ну о ва вла да по ка за ла ви ше сим па ти ја не го вла да ње го вог прет-
ход ни ка. Бра ти ја ну је ре шио да до пу сти пре воз свих хи ља ду ко ња, ко ли ко 
их је и пре о ста ло по до го во ру Ср би је и Ру си је, али под усло вом да се ру мун-
ској вла ди на ја ви њи хов до ла зак пет на ест да на ра ни је.32 Ру мун ски ис так ну-
ти по ли ти ча ри па жљи во су пра ти ли ове за мр ше не до га ђа је. Ре вол ти ра ни 
спољ ном по ли ти ком кра ља Ка ро ла, сма тра ли су да Ру му ни ја не сме да од-
би ја од се бе ста ре при ја те ље у вре ме ну ка да је те шко на ћи но ве.33

По ред ди пло мат ских и по ли тич ких од но са, до ста па жње је по све ће но 
и кул тур ном ја ча њу ве за Ср би је и Ру му ни је. У ци љу бо љег по ве зи ва ња бал-

27 До ку мен ти, књ. 3, св. 4, док. бр. 258.
28 ДАС, МИД, Пс, Бк, Пов. ФI р1/909, Ми ро слав Спа лај ко вић – Ми ха и лу Ри сти ћу, Бео град, 

24. ок то бар / 6. но вем бар 1908.
29 ДАС, МИД, Пс, Бк, Пов. ФI р1/909, Пе тар Ве ли ми ро вић – Ми ха и лу Ри сти ћу, Бео град, 

при мље но 13/26. но вем бар 1908.
30 ДАС, МИД, Пс, Бк, Пов. ФI р1/909, Ми ха и ло Ри стић – Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу, Бу ку-

решт, 15/28. но вем бар 1908. 
31 ДАС, МИД, Пс, Бк, Пов. ФI р1/909, Ми ха и ло Ри стић – Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу, Бу ку-

решт, 18. но вем бар / 1. де цем бар 1908.
32 ДАС, МИД, Пс, Бк, Пов. ФI р1/909, Ми ха и ло Ри стић – Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу, Бу ку-

решт, 10/23. ја ну ар 1909.
33 До ку мен ти, књ. 3, св. 3, док. бр. 490.
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кан ских на ро да у Бу ку ре шту је у пр вој по ло ви ни 1909. го ди не осно ва но 
Ру мун ско бал кан ско удру же ње, на чи јем је по кре та њу и ор га ни зо ва њу мно го 
до при нео срп ски по сла ник у Бу ку ре шту. Не за до вољ но зва нич ном по ли ти-
ком кра ља Ка ро ла на Бал ка ну, ово удру же ње има ло је циљ да за ин те ре су је 
Ру му ни ју за бал кан ска пи та ња та ко што ће Ру му ни бо ље упо зна ти сво је 
бал кан ске су се де. Са стан ку ко ји је прет хо дио осни ва њу овог дру штва при-
су ство ва ле су углед не ру мун ске лич но сти из раз ли чи тих пар ти ја, ко је су се 
за ла га ле за ве ће ба вље ње Ру му ни је бал кан ским пи та њи ма. Ме ђу њи ма, 
ва ља ло би спо ме ну ти док то ра Кон стан ти на Ис тра ти ја (Con stan tin I. Is tra ti), 
чла на Ру мун ске ака де ми је на у ка и бив шег ми ни стра, и Кон стан ти на Ра ду-
ле ску-Мо труа (Con stan tin Rădulescu-Mo tru), уред ни ка ли ста Но ви ру мун ски 
ча со пис (No ua Revistă Română). На овом са стан ку до шло је до за кључ ка да 
је одва ја ње Ру му ни је из бал кан ске за јед ни це штет но, и да је ње на бу дућ ност 
ве за на за Ср би ју и Бу гар ску. Чла но ви овог удру же ња сло жи ли су се да њи хов 
рад мо ра да бу де та кав да се не за ме ре кра љу Ка ро лу. Де лат ност Ру мун ског 
бал кан ског удру же ња тре ба ло је да бу де усред сре ђе на на ме ђу соб но упо зна-
ва ње и кул тур ну раз ме ну из ме ђу Ру му ни је, Ср би је и Бу гар ске. Иде ја је била 
да ру мун ски про фе со ри у Ср би ји др же пре да ва ња о ру мун ској исто ри ји, а 
срп ски про фе со ри у Ру му ни ји о срп ској, и да на род на по зо ри шта да ју пред-
ста ве о на род ној про шло сти Ру му на и Ср ба. Ру мун ска стра на би ла је не по-
вер љи ва пре ма бу гар ској искре но сти, и као пред у слов за ру мун ско-бу гар ску 
са рад њу у овом дру штву ис ти ца ла је зах тев да Бу га ри нај пре оства ре ве зу 
са Ср би ма.34

Иа ко се у ру мун ским кру го ви ма чи ни ло да је краљ Ка рол рав но ду шан 
пре ма бал кан ској по ли ти ци, он је и то ком 1910. го ди не по ка зао ин те ре со ва-
ње за ста ње у ко ме се Ср би ја на ла зи на кон прет ход них бур них две ју го ди на. 
Же ља ру мун ског кра ља би ла је да Ср би ја учвр сти уну тра шње ста ње зе мље 
и да се вој но раз ви је, чи ме би спре чи ла др жав но сла бље ње у тур бу лент ним 
вре ме ни ма дру ге де це ни је XX ве ка. Да је краљ Ка рол био искрен у др жа њу 
пре ма Ср би ји, по твр ђу је и ита ли јан ски по сла ник у Бу ку ре шту, ко ји је пре нео 
да краљ Ка рол же ли да при сни од но си Ру му ни је и Ср би је, ко ји се не гу ју од 
дав ни на, оста ну та кви и у бу дућ но сти.35 Све стан мо гу ће озбиљ не опа сно сти 
ко ја пре ти из Бу гар ске, краљ Ка рол је и сво јој вла ди ви ше пу та на по ме нуо 
да Ру му ни ја тре ба да се др жи уз Ср би ју.36 Углед кра ља Ка ро ла као др жав-
ни ка и ње гов при ја тељ ски од нос пре ма Ср би ма ни су оста ли нео па же ни у 
Ср би ји. Под на сло вом Евро па и Ру му ни ја, Вла дан Ђор ђе вић је 1911. го ди не 
на пи сао књи гу о исто ри ји Ру му ни је, у ко јој је до та да шња вла да ви на кра ља 
Ка ро ла за у зе ла по себ но ме сто. На кон што је је дан при ме рак ове књи ге по-
слао ру мун ском дво ру, Ђор ђе ви ћу је од кра ља Ка ро ла сти гао по зив да бу де 
ње гов гост у Си на ји. Ру мун ски краљ је са сво јим го стом из Бео града у авгу-
сту 1911. го ди не про вео пу них пет да на, раз го ва ра ју ћи о ак ту ел ним те ма ма 
у ве зи са Ис точ ним пи та њем. С об зи ром на то да је Ђор ђе вић у сво јој књизи 

34 До ку мен ти, књ. 3, св. 5/I, док. бр. 119.
35 До ку мен ти, књ. 4, св. 2/II, док. бр. 326; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Срби

је 1903–1914, књ. 4, св. 3/II, ур. Љ. Алек сић-Пеј ко вић, К. Џам ба зов ски, Бео град 2009, док. бр. 453.
36 N. Ior ga, нав. де ло, 60.
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на сто јао да при ка же ка ква је би ла уло га Ру си је у до га ђа ји ма на Бал кан ском 
по лу о стр ву, зна ча јан део раз го во ра ко ји је во ђен с кра љем Ка ро лом ти цао 
се упра во Ру си је и ње не по ли ти ке. Краљ Ка рол је и са да, као и у вре ме Анек-
си о не кри зе, био ми шље ња да Ср би ја не тре ба да се на да ру ској по мо ћи. На 
са стан ку са Ми ха и лом Ри сти ћем на кон бо рав ка у Си на ји, Ђор ђе вић је из ве-
стио срп ског по сла ни ка о ле пим ути сци ма ко је је сте као то ком сво је по се те 
Ру му ни ји, и о сим па ти ја ма ко је ру мун ски краљ га ји пре ма Ср би ји и ње ном 
на ро ду.37 

Ру му ни ја је па жљи во пра ти ла ток Пр вог бал кан ског ра та, и пре ма Срби-
ји, као и пре ма оста лим бал кан ским са ве зни ци ма, ни је по ка зи ва ла на ро чи ту 
на кло ност све до по чет ка 1913. го ди не. Ме ђу тим, ка ко бу гар ска стра на ни је 
по ка за ла во љу да се ре ши пи та ње те ри то ри јал ног усту па ња ју жног де ла 
До бру џе Ру му ни ји, а по што је са Ср би јом има ла не су гла си ца око те ри то ри-
ја у Ма ке до ни ји, Ср би ја и Ру му ни ја су се збли жи ле ка ко би пру жи ле јед на 
дру гој по др шку у пре го во ри ма са Бу гар ском. Ве ћи део ру мун ског др жав ног 
вр ха на сто јао је да мир ним пу тем до ђе до за до во ља ва ју ћег ре ше ња са Бу-
гар ском. За го вор ни ци мир ног ре ша ва ња су ко ба бо ја ли су се да би у слу ча ју 
ра та Ру му ни је и Бу гар ске срп ска вој ска, ко ја је бу гар ски са ве зник, мо ра ла 
да по мог не Бу гар ској про тив Ру му ни је. Не же ле ћи да до во ди од но се Ср би је 
и Ру му ни је у не при јат ност, Ру му ни су се тру ди ли да из бег ну рат по сва ку 
це ну и да се што чвр шће др же уз Ср би ју. Ка ко се спор Ср би је и Бу гар ске све 
ви ше ком пли ко вао, та ко је Ру му ни ја од луч ни је ста ја ла уз Ср би ју. Апри ла 
1913. го ди не, краљ Ка рол је срп ском по сла ни ку по ру чио да Ср би ја не сме да 
пре пу сти те ри то ри ју пре ко Вар да ра Бу гар ској, и да Ср би ја тре ба да учи ни 
све да би до би ла гра ни цу са Грч ком. Сма тра ју ћи да је Бу гар ска не за ја жљи-
ва и да се не ће за до во љи ти сво јим те ри то ри јал ним про ши ре њем, ру мун ски 
краљ је пред ви ђао да ће се Ср би ја, Грч ка и Ру му ни ја удру жи ти у бли ској 
бу дућ но сти ка ко би се од бра ни ле од опа сно сти Ве ли ке Бу гар ске. Осе тив ши 
на кло ње ност ру мун ске стра не, срп ска вла да је у стро гој тај но сти по ну ди ла 
кра љу Ка ро лу и ру мун ском ми ни стру спољ них по сло ва скла па ње де фан-
зив ног са ве за.38 Има ју ћи у ви ду ка кву би то ре ак ци ју иза зва ло у Бе чу, ру-
мун ски др жав ни врх оба зри во је раз ма трао овај пред лог. Че ка ју ћи да ље 
ко ра ке, ру мун ска вла да до шла је пред за о штра ва ње од но са не ка да шњих 
са ве зни ка из Пр вог бал кан ског ра та. Она ни је же ле ла да се зва нич но оба ве-
же пре ма Ср би ји, али је уве ра ва ла срп ску вла ду да мо же да ра чу на на ње ну 
по моћ уко ли ко усле ди бу гар ски на пад на срп ске по ло жа је.39

Ру му ни ја је одр жа ла реч ко ју је да ла Ср би ји, и об ја ви ла рат Бу гар ској 
на кон што је бу гар ска вој ска из не на да от по че ла на пад на Бре гал ни ци. Краљ 
Ка рол и ру мун ска вла да су то ком Дру гог бал кан ског ра та те сно са ра ђи ва ли 
са срп ском вла дом, до го ва ра ју ћи се о свим ко ра ци ма ко је су има ли да пре-
ду зму пре ма Бу га ри ма. Ру мун ски краљ имао је са мо ре чи хва ле о др жа њу 

37 До ку мен ти, књ. 4, св. 4/I, док. бр. 157; Вла дан Ђор ђе вић, Евро па и Бал кан: Ди пло мат ска 
исто ри ја бал кан ских хри шћан ских др жа ва у де вет на е стом ве ку. Евро па и Ру му ни ја, књ. 1, Бео-
град 1911.

38 До ку мен ти, књ. 6, св. 1, док. бр. 167, 168, 195, 429; До ку мен ти, књ. 6, св. 2, док. бр. 30.
39 До ку мен ти, књ. 6, св. 2, док. бр. 473, 504; Car tea Ver de, док. бр. 130.
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срп ске вој ске, и обе ћао је да ће се на ми ров ној кон фе рен ци ји за ла га ти за 
срп ске ин те ре се у по гле ду те ри то ри ја. Ру мун ска вла да је во ди ла ра чу на и о 
то ме да се из бег не ин тер вен ци ја ве ли ких си ла, и са ве то ва ла Ср би ји ко је 
те ри то ри је да зах те ва од Бу гар ске.40 Ус пе си Ср би је, Грч ке и Ру му ни је са те ра-
ли су Бу гар ску у ћо шак. У не мо гућ но сти да пру жа от пор, Бу гар ска је би ла 
при ну ђе на да тра жи ми ров не пре го во ре. Ми ров на кон фе рен ци ја у Бу ку ре-
шту до дат но је осна жи ла срп ско-ру мун ске од но се, а Ср би ја је из бал кан ских 
ра то ва и ру мун ске пре сто ни це иза шла за до вољ на. Краљ Пе тар, у же љи да 
ис ка же за хвал ност кра љу Ка ро лу, на ло жио је Ми ха и лу Ри сти ћу да уру чи 
ру мун ском кра љу Ор ден Ка ра ђор ђе ве зве зде, што је срп ски по сла ник и учи-
нио на све ча ној ау ди јен ци ји у двор цу Пе леш, сеп тем бра 1913. го ди не. Краљ 
Ка рол је том при ли ком за хва лио срп ском кра љу на овом до ка зу при ја тељ ства, 
и по же лео да њи хо ви ис кре ни од но си у на ред ном пе ри о ду бу ду све при сни-
ји. Краљ Ка рол је ис ко ри стио тре ну так и још јед ном на гла сио ка ко Ср би ји 
же ли на пре дак, а то је са оп штио и ау стриј ским др жав ни ци ма, пре ба цу ју ћи 
им да гре ше ти ме што пре ма Ср би ји во де не при ја тељ ску по ли ти ку.41

И по ред же ље кра ља Ка ро ла да се очу ва по ре дак на Бал ка ну ко ји је на-
стао на кон бал кан ских ра то ва, мир ни је тра јао ду го. Са ра јев ски атен тат и 
Јул ска кри за до не ли су но ве не ми ре, то ком ко јих су те сти ра ни при ја тељ ски 
од но си Ру му ни је и Ср би је. Срп ској вла ди би ло је од ве ли ког зна ча ја да са зна 
ка кав ће став за у зе ти ру мун ска вла да у срп ско-ау стро у гар ском су ко бу, и по-
сто ја ла су оче ки ва ња да ће се Ру му ни за ло жи ти код Ау стро у гар ске за мир но 
ре ша ва ње спо ра. Ме ђу тим, ру мун ски др жав ни врх ни је био спре ман да до не-
се од лу ку о свом др жа њу уко ли ко ау стро у гар ска вој ска на пад не Ср би ју. Од 
ова ко ва жне од лу ке уче ство ва ња Ру му ни је у евен ту ал ном ра ту за ви си ло је и 
то да ли ће су коб оста ти са мо из ме ђу Ср би је и Ау стро у гар ске, или ће се у њега 
уме ша ти и дру ге европ ске си ле. Не по сред но пред на пад Ау стро у гар ске на 
Ср би ју, ру мун ски ми ни стар ино стра них де ла, Ема но ил По рум ба ру, по ру чио 
је Ср би ји да ће Ру му ни ја од лу чи ти о свом др жа њу у скла ду са раз во јем до га-
ђа ја и ње ним ин те ре си ма у њи ма. По зи ва ју ћи се на очу ва ње Бу ку ре шког ми ра, 
Ср би ја је од Ру му ни је оче ки ва ла да ће пред у зе ти ко ра ке да се ње го во на ру-
ша ва ње не до ве де у пи та ње. Ме ђу тим, Ру му ни ја, а са њом и Грч ка, до го во ри-
ле су се да ће од бра ни ти Бу ку ре шки мир са мо у слу ча ју да Бу гар ска по ку ша 
да ис ко ри сти кри зну си ту а ци ју на Бал ка ну и вој ском кре не у те ри то ри је ко је 
су јој од у зе те 1913. го ди не. Ре зер ви са но др жа ње ру мун ске вла де пр вих да на 
Ве ли ког ра та ре вол ти ра ло је ру мун ску вој ску, као и мно ге по ли ти ча ре, ко ји 
су кри ти ко ва ли кра ља Ка ро ла, сма тра ју ћи да ње го ва по ли ти ка иде у су прот-
ном сме ру од на род них ин те ре са. Краљ Ка рол је, на про тив, сма трао да Ру-
му ни ја тре ба да се опре де ли за ону стра ну ко ја је ја ча, а то је Трој ни са вез.42 

С дру ге стра не, Ни ко ла Па шић, пред сед ник срп ске вла де, по ку шао је 
да убе ди ру мун ског по сла ни ка у Ср би ји Ни ко ла ја Кан та ку зи на (Ni co lae 

40 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 6, св. 3, ур. К. Џам ба-
зов ски, Бео град 1983, док. бр. 151.

41 Исто, док. бр. 296.
42 До ку мен ти, књ. 7, св. 2, док. бр. 518, 569, 599, 619, 627, 630, 632, 633, 681, 693, 733, 737; N. 

Ior ga, нав. де ло, 183.
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Can ta cu zi no) да ће Ру му ни ја ра то ва њем про тив Ау стро у гар ске ус пе ти да 
оства ри сан осло бо ђе ња и ује ди ње ња Ру му на из Тран сил ва ни је и Бу ко ви не. 
Ови ди пло мат ски на по ри Ср би је да при до би је Ру му ни ју за рат на стра ни 
Ан тан те ни су ус пе ли. Не за ви дан по ло жај Кра ље ви не Ру му ни је, ко ја је у исто 
вре ме и са ве зник Трој ног са ве за, а та ко ђе са Ср би јом и Грч ком има тај ни 
уговор о од бра ни Бу ку ре шког ми ра из 1913. го ди не, ре шен је та ко што је на 
сед ни ци Крун ског са ве та 3. ав гу ста 1914. од лу ком ве ћи не про гла ше на ње на 
не у трал ност. Бра ти ја ну, ко ји је вр шио ду жност пред сед ни ка вла де, на Крун-
ском са ве ту је уве ра вао кра ља и све при сут не да спо ра зум ко ји је Ру му ни ја 
пот пи са ла не укљу чу је од ред бу о ула ску Ру му ни је у рат, уко ли ко га Ау стро-
у гар ска за поч не. Ову од лу ку су по зи тив но оце ни ли и Трој ни са вез и Ан тан та, 
на да ју ћи се да ће ус пе ти да при ву ку Ру му ни ју на сво ју стра ну. Краљ Ка рол 
се ни је сла гао са ова квом од лу ком Крун ског са ве та, и ве ро вао је да мо же да 
осло бо ди Ру му не из Тран сил ва ни је и Бу ко ви не чак и у рат ној ко а ли ци ји са 
Цен трал ним си ла ма. Ње го ва прог но за би ла је да ће Ау стро у гар ска као држа-
ва не ста ти са кар те Евро пе за нај ду же два де сет го ди на, а да ће Ру му ни ја 
та да оства ри ти на ци о нал но ује ди ње ње.43

*
У XIX и по чет ком XX ве ка, ру мун ска др жа ва ни је пру жа ла уто чи ште 

са мо Ср би ма и Бу га ри ма ко ји су бе же ћи из сво јих кра је ва под на ле том Ту-
ра ка тра жи ли скло ни шта. У Ру му ни ји је то ком XIX ве ка фор ми ран јак цен-
тар ал бан ске еми гра ци је, ко ји је про мо ви сао иде ју ау то ном не Ал ба ни је. 
Ал бан ци ко ји су се у Бу ку ре шту ба ви ли ал бан ском про па ган дом све до чи ли 
су да је Ру му ни ја би ла пр ва др жа ва ко ја им је по мо гла да на ста ве сво ју на-
ци о нал ну бор бу, и ти ме пру жи ла по др шку. У Ру му ни ји им је омо гу ће но да 
штам па ју сво је уџ бе ни ке и књи жев на де ла, а од кра ја XIX ве ка до осни ва ња 
ал бан ске др жа ве 1912. го ди не, у Ру му ни ји су из ла зи ли и ал бан ски ли сто ви, 
те је на тај на чин на ци о нал ни по крет Ал ба на ца ра дио у ег зи лу. Због то га је 
ал бан ска ин те лек ту ал на ели та на зи ва ла Ру му ни ју сво јим дру гим до мом.44

Ка да је Пр вим бал кан ским ра том, из ме ђу оста лих, по кре ну то и пи та ње 
ства ра ња ау то ном не Ал ба ни је, ру мун ска вла да је ак тив но по др жа ва ла ту 
иде ју, ви дев ши у њој на чин да у јед ној др жа ви оку пи Аро му не са ју га Бал кан-
ског по лу о стр ва. Ка ко би про па ган дом по мо гли осни ва ње ал бан ско-ку цо-
вла шке др жа ве, у Бу ку ре шту су но вем бра 1912. го ди не одр жа ни ску по ви 
та мо шњих Ал ба на ца и удру же ња Ку цо вла ха. Де мон стри ра ју ћи ис пред по слан-
ства Ау стро у гар ске, они су тра жи ли ре ше ње ал бан ског пи та ња. Краљ Ка рол 
је по др жа вао ове на сту пе у Бу ку ре шту, а из др жав ног бу џе та је из два јао 
зна чај не нов ча не су ме ка ко би ал бан ско-ку цо вла шкој про па ган ди што ви ше 
по мо гао. Уз ве ли ко за ла га ње Ау стр о у гар ске, на осни ва ње ал бан ске др жа ве 
ни је се још ду го че ка ло. Кон фе рен ци ја у Лон до ну, ко ја је де цем бра 1912. 

43 Ми о драг Ћу ру шкин, „При до би ја ње Ру му ни је на стра ни Ан тан те – циљ ди пло ма ти је 
Кра ље ви не Ср би је (15/28. јул 1914 – 4/17. ав густ 1916)”, Те ми швар ски збор ник 7 (2014), 9–10; До
ку мен ти, књ. 7, св. 2, док. бр. 664; I. Scur tu, нав. де ло, 224–225; N. Ior ga, нав. де ло, 185.

44 D. Tuțu, нав. де ло, 277, 280–281; Ду шан Фун дић, Ау стро у гар ска и на ста нак Ал ба ни је 
(1896–1914), Бео град 2021, 140, 170. 
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го ди не са зва на ра ди по де ле те ри то ри ја Осман ског цар ства бал кан ским са ве-
зни ци ма, осно ва ла је на ју го за па ду Бал ка на др жа ву Ал ба ни ју.45 У за мр ше ним 
од но си ма из ме ђу Ср би је и Бу гар ске, као и Бу гар ске и Грч ке око те ри то ри-
јал них пи та ња, ру мун ски по сла ник у Со фи ји је ини ци рао да се по кре не 
аро мун ско пи та ње на ми ров ној кон фе рен ци ји. Мар та 1912. го ди не, ру мун ски 
иза сла ник у Лон до ну Ни ко ла је Ми шу (Ni co lae Mișu) зва нич но је то ком Лон-
дон ске кон фе рен ци је из нео иде ју да Ку цо вла си и Аро му ни из Ма ке до ни је, 
око Пин да и Ме гле на тре ба да уђу у са став но ве ал бан ске др жа ве. Ру мун ска 
вла да је пре ко Ми шуа још јед ном за тра жи ла од кон фе рен ци је ам ба са до ра 
да про стор из ме ђу пла ни не Гра мос на се ве ру, Ја њи не и Ме цо ва на ју гу и 
Гре бе на на ис то ку уђе у са став Ал ба ни је, чи је је осни ва ње нај то пли је по здра-
ви ла. Пре ма про це на ма ру мун ске вла де на овој те ри то ри ји жи ве ло је око 
осам де сет хи ља да Аро му на, и сма тра ло се да ће њи хо ва на ци о нал на пра ва 
би ти бо ље очу ва на у Ал ба ни ји и под га ран ци јом ве ли ких си ла, не го у окви-
ри ма Грч ке. Ру му ни ја је ја сно ис та кла зах тев да се Аро му ни ма, у оним ме-
сти ма где чи не ве ћи ну ста нов ни штва у Ал ба ни ји, га ран ту ју ад ми ни стра тив-
на и ло кал на ау то но ми ја, као и то да се омо гу ћи упо тре ба њи хо вог је зи ка у 
шко ла ма и цр ква ма.46 Ме ђу тим, уче сни ци кон фе рен ци је у Лон до ну од би ли 
су овај пред лог Ру му на, те је ве ли ки број Аро му на остао ван гра ни ца Алба-
ни је. Грч ка је у то вре ме по ну ди ла га ран ци је за очу ва ње пра ва Аро му на 
ко ји се бу ду на шли у окви ру ње не др жа ве, па је ју на 1913. го ди не Лон дон ска 
кон фе рен ци ја по ну ди ла Ми шуу да Аро му ни око Пин да при пад ну Грч кој. 
Ру мун ска вла да, пу на не по ве ре ња пре ма Грч кој, би ла је про тив овог пред-
ло га, сма тра ју ћи да би Аро му ни у Ал ба ни ји има ли ве ћа на ци о нал на пра ва 
и си гур но сти. Из гле да ло је да Ру му ни ја ви ше не ма ни ка квог ути ца ја на 
кон фе рен ци ји у Лон до ну у по гле ду Ал ба ни је. У иш че ки ва њу од ре ђи ва ња 
ал бан ске гра ни це ау стро у гар ски по сла ник у Бу ку ре шту је на са стан ку са 
пред сед ни ком вла де Ти ту ом Ма јо ре ску ом (Ti tu Ma i o re scu) пре нео да по сто-
ји ини ци ја ти ва у Ау стро у гар ској и Ита ли ји да се на ал бан ски пре сто до ве де 
принц Вил хелм од Ви да (Wil helm zu Wi ed), ко ји при па да углед ној не мач кој 
по ро ди ци. Ма јо ре ску је био ре зер ви сан пре ма овој иде ји, али је од мах оба-
ве стио кра ља Ка ро ла о овом раз го во ру.47 С дру ге стра не, Ау стро у гар ској је 
ишло у ко рист да Вил хелм од Ви да при ста не на по ну ду да вла да Ал ба ни јом. 
Ра чу на ла је да ће за хва љу ју ћи ње му краљ Ка рол би ти ве ран са ве зник Алба-
ни је, а да ће она др жа ти под кон тро лом ал бан ског вла да ра.48 

За крат ко вре ме, ру мун ска кра љев ска по ро ди ца по ста ла је вр ло за ин те-
ре со ва на да на ал бан ски пре сто до ђе Вил хелм од Ви да, ко ји је био син ро ђе ног 
бра та кра љи це Ели за бе те, али и да љи ро ђак не мач ког ца ра Вил хел ма II. Су-
пру га Вил хел ма од Ви да, Со фи ја Шон бург Вал ден бург (Sop hie von Schönburg-

45 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 5, св. 3, ур. М. Вој во-
дић, Бео град 1986, док. бр. 379, 380; До ку мен ти, књ. 6, св. 1, док. бр. 195; Ч. По пов, Гра ђан ска 
Европа (1770–1914), Дру штве на и по ли тич ка исто ри ја Евро пе (1971–1914), књ. 3, Бео град 2010, 
295–296; D. Tuțu, нав. де ло, 285–286.

46 Car tea Ver de, док. бр. 12, 120, 121, 122, 123.
47 Исто, док. бр. 129, 146, 150, 153, 221; До ку мен ти, књ. 6, св. 3, док. бр 301.
48 Д. Фун дић, нав. де ло, 277.
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-Wal den burg), са мај чи не стра не би ла је у срод ству са ста ром мол дав ском 
по ро ди цом Кан та ку зи но, и од ра сла је на свом има њу Фан та не ле ле у окру гу 
Ба кау, у Мол да ви ји. Ка да је са зна ла да ве ли ке си ле на ме ра ва ју да ство ре 
не за ви сну ал бан ску др жа ву, и да тра же вла да ра ко ји би био са За па да, Софи-
ја је сма тра ла да ова при ли ка не сме да се про пу сти, и да би њен су пруг био 
до бар кан ди дат за пре сто. Ви дев ши ње га као ал бан ског кра ља, а се бе као 
кра љи цу, бр зо је о ово ме оба ве сти ла кра љи цу Ели за бе ту, с ко јом је би ла у 
при сним од но си ма. Ру мун ска кра љи ца, за у зи ма ју ћи се за свог бра тан ца, 
из вр ши ла је ве ли ки ути цај на кра ља Ка ро ла да по др жи кан ди да ту ру Вил-
хел ма од Ви да за ал бан ски пре сто. Краљ Ка рол и кра љи ца Ели за бе та об ја-
ви ли су је дан про глас у ко ме су по зи ва ли Ал бан це да при хва те Вил хел ма 
од Ви да за свог вла да ра, уве ра ва ју ћи их да ће ње го ва вла да ви на до не ти 
Ал ба ни ји ве ли ки на пре дак.49 И бу ку ре шки Ал бан ци су ре ши ли да учи не 
све што је у њи хо вој мо ћи, па су у је сен 1913. до ла зи ли ру мун ском кра љу да 
лич но тра же по ста вља ње прин ца Ви да за ал бан ског вла да ра. С дру ге стра-
не, ру мун ска вла да је са ве то ва ла кра ља Ка ро ла да бу де опре зан у овим по-
ли тич ким игра ма, ка ко не би на нео ште те свом угле ду уко ли ко ње го во по-
сре до ва ње у из бо ру Вил хел ма од Ви да бу де би ло не у спе шно. Ни принц 
Вил хелм ни је био си гу ран да би на пра вио до бру од лу ку при хва та њем ал-
бан ског пре сто ла, те је и по ред на ва љи ва ња кра ља Ка ро ла два пу та од би јао 
да вла да Ал ба ни јом.50 

Осим што је кра љи ца Ели за бе та од и гра ла глав ну уло гу и при во ле ла 
свог су пру га да по др жи Вил хел мо ву кан ди да ту ру за пре сто, и краљ Ка рол 
је сма трао да би Ал ба ни ја под ње го вим ути ца јем би ла до бар са ве зник од 
мо гу ћих ре ви зи о ни стич ких на ме ра Бу гар ске, или би ло ко је стра не ко ја би 
по ку ша ла да по ру ши по ре дак на Бал ка ну на кон бал кан ских ра то ва. Ве ру јући 
да ће Вил хелм од Ви да при ста ти да до ђе у Ал ба ни ју, краљ Ка рол је по чет ком 
1914. го ди не као ру мун ског по сла ни ка у Драч упу тио Ми ха и ла Бур ге леа 
(Mi hail Burg he le). Он је имао за да так да при пре ми та мо шње Ал бан це за дола-
зак кне за, а ка сни је и да бу де од по мо ћи Вил хел му од Ви да у во ђе њу др жав них 
по сло ва. Принц Вил хелм од Ви да, на ра дост сво је тет ке, али и за хва љу ју ћи 
фи нан сиј ској по мо ћи и на го во ри ма кра ља Ка ро ла, ко нач но је при стао да 
сту пи на ал бан ски пре сто фе бру а ра 1914. го ди не.51 

То ком сво је ше сто ме сеч не вла да ви не, кнез Вил хелм I од Ви да, ко га су 
у Ал ба ни ји на зи ва ли кра љем, остао је у при сним од но си ма са Ру му ни јом и 
Ка ро лом. Вил хелм од Ви да без у спе шно је по ку ша вао да ре ши не мир но ста-
ње ко је је у Ал ба ни ји на ста ло и пре ње го вог до ла ска на власт. У бор би про-
тив оних Ал ба на ца ко ји су же ле ли ње го ву аб ди ка ци ју, тра жио је по моћ и од 
кра ља Ка ро ла. Ју на 1914. го ди не из ве стан број ру мун ских офи ци ра оти шао 
је кра љу Ка ро лу с мол бом да им се до пу сти да оду у Ал ба ни ју, ка ко би се 
бо ри ли за кне за од Ви да. Краљ Ка рол је то одо брио, али је јав ност са зна ла за 

49 Ale xan dru Tzi ga ra-Sa mur caș, Me mo rii II (1910–1918), Bu cu rești 1999, 87–91; Аle xan dru 
Marg hi lo man, No te po li ti ce (1897–1915), Bu cu rești 1927, 202; N. Ior ga, нав. де ло, 133; Исти, Oa me nii 
ca ri au fost, Bu cu rești 1936, 47.

50 До ку мен ти, књ. 6, св. 3, док. бр. 330, 439, 441.
51 До ку мен ти, књ. 7, св. 1, док. бр. 101; А. Marg hi lo man, нав. де ло, 205–206.
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овај слу чај, те се опо зи ци ја ус про ти ви ла ру мун ској вла ди сма тра ју ћи да не 
тре ба да ра си па сво је вој ни ке у да ле кој Ал ба ни ји. До смр ти кра ља Ка ро ла, 
ово је био по след њи зна чај ни ји до га ђај у од но си ма Ал ба ни је и Ру му ни је, а 
Вил хелм од Ви да, су о чен са пре те шким за да ци ма у зе мљи, аб ди ци рао је сеп-
тем бра 1914. го ди не.52

Су ко би из ме ђу Ку цо вла ха и Гр ка у Ма ке до ни ји и Грч кој с кра ја XIX 
ве ка не га тив но су ути ца ли на одр жа ва ње до брих од но са Ру му ни је и Грч ке. 
Ру мун ска вла да је спро во ди ла сна жну про па ган ду у же љи да из деј ству је 
при зна ва ње аро мун ске на род но сти у Ма ке до ни ји и Грч кој, али су Гр ци у 
то ме ви де ли ве ли ки удар на сво је ин те ре се, и по ку ша ва ли су да је спре че по 
сва ку це ну. Осим овог, ва жно пи та ње ко је се ти ца ло од но са Ку цо вла ха и Гр ка 
би ло је и вер ско. Ру мун ска вла да и ње ни по сла ни ци у Ати ни и Ца ри гра ду 
зах те ва ли су од Ва се љен ске па три јар ши је да се Аро му ни ма у Ма ке до ни ји 
и Грч кој омо гу ћи да има ју све ште ни ке сво је на род но сти, ко ји ће у цр ква ма 
слу жи ти на ру мун ском је зи ку. Ин те ре со ва ње Ру му ни је за по ло жај Ку цо вла-
ха био је све ве ћи, и зна чај не нов ча не по мо ћи су се сли ва ле у ку цо вла шки 
по крет, ко ји је с кра ја 1904. и по чет ка 1905. по чео да ја ча. Овај по крет имао 
је ди пло мат ску по др шку Тур ске и Трој ног са ве за, што је до дат но до при не ло 
ње го вом сна же њу. У ве ћим ме сти ма они су по че ли да се из два ја ју од Гр ка у 
за себ не оп шти не, као што је то био слу чај у Би то љу. Ве ли ке су ме нов ца из 
ру мун ског бу џе та усме ре не су и ка осни ва њу ру мун ских шко ла, као и за 
из др жа ва ње већ по сто је ћих у Ма ке до ни ји и Епи ру. Грч ка штам па је осу ђи-
ва ла ру мун ску про па ган ду и не га тив но је пи са ла о Ку цо вла си ма, на зи ва ју ћи 
их тур ским шпи ју ни ма. Ово су би ле не ке од глав них пре пре ка у одр жа ва њу 
до брих од но са Ру му ни је и Грч ке то ком по след њих го ди на вла да ви не кра ља 
Ка ро ла.53 По ја ва грч ких че та у Ма ке до ни ји, ко је су има ле за циљ да за стра-
ше Ку цо вла хе и осу је те ру мун ске те жње о при зна ва њу аро мун ске на род но-
сти у Грч кој, још ви ше су по гор ша ле ру мун ско-грч ке од но се. Уби ства и 
пљач ка ња Ку цо вла ха од стра не грч ких че та ути ца ла су на по ја ву ору жа ног 
от по ра код Ку цо вла ха. Да би при мо рао грч ку вла ду да об у ста ви упа де че та, 
ру мун ски др жав ни врх је ре шио да во ди не при ја тељ ску по ли ти ку пре ма 
Гр ци ма ко ји жи ве у Ру му ни ји. Та ко су углед ни Гр ци про те ра ни из Бу ку ре-
шта, а ру мун ска вла да је до не ла и за кон о по ве ћа њу да жби на, ко ји ва же 
ис кљу чи во за грч ке по да ни ке на ста ње не у Ру му ни ји. Ова кав раз вој до га ђаја 
до вео је до пре ки да ди пло мат ских од но са из ме ђу Ру му ни је и Грч ке сре ди-
ном 1906. го ди не.54

Су је ту из ме ђу Гр ка и Ру му на под ри ва ли су и ру мун ски по ли тич ки 
кру го ви, а ни сам краљ Ка рол ни је га јио сим па ти је пре ма Гр ци ма. Јед ном 
при ли ком, са огор че њем је из ја вио ка ко би Ру му ни ја по ко ри ла Грч ку за један 

52 До ку мен ти, књ. 7, св. 2, док. бр. 330; Se ba stian-Dra goș Bung hez, „Par la men tul și po li ti ca 
ex ternă a României în aju nul Pri mu lui Război Mon dial (fe bru a ri e –i u nie 1914)”, Cercetări isto ri ce 
XXXI II (2014), 203.

53 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 1, св. 2, ур. А. Ра де нић, 
Бео град 1998, док. бр. 137, 247.

54 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 1, св. 4/II, ур. Љ. Алек-
сић-Пеј ко вић, Бео град 2014, док. бр. 117, 180, 196; До ку мен ти, књ. 2, св. 1/II, док. бр. 594, 678.
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дан, да се њих две гра ни че.55 На го ве штај да би мо гло да до ђе до ото пља ва ња 
у од но си ма би ло је по ста вља ње Ди ми три ја Стур зе на ме сто пред сед ни ка 
вла де, по чет ком 1907. го ди не. Стур за, по ли ти чар ста рог ко ва и ве ли ког иску-
ства, ужи вао је по ве ре ње кра ља Ка ро ла. Гр ци су ње гов до ла зак на власт пра-
ти ли са на ро чи том па жњом, јер им је у по зи тив ном се ћа њу остао са ста нак 
кра ља Ка ро ла и кра ља Ђор ђа I (Geórgios I) из 1900. го ди не, ко ји је упра во 
Стур за ор га ни зо вао. Гр ци су по ла га ли на де у то да ће Ру му ни по пу сти ти, и 
да ће се грч ко-ру мун ски спор бр зо раз ре ши ти. Ру му ни су, с дру ге стра не, 
обе ћа ли по нов но ус по ста вља ње ди пло мат ских од но са оног тре нут ка кад 
грч ке че те пре ста ну да те ро ри шу Ку цо вла хе. Ме ђу тим, Грч ка је на ја вљи ва ла 
да ће че те пре ста ти са ра дом у исто вре ме кад пре ста не и ру мун ска про па ган-
да у Ма ке до ни ји.56 Иа ко ови по че ци ни су има ли из гле да за успех, сви они 
ко ји су ве ро ва ли да ће Стур зин ути цај на вла сти по мо ћи да се из гла де одно си 
из ме ђу Ру му ни је и Грч ке, ни су по гре ши ли. Ју ла 1907. го ди не краљ Ка рол је 
пот пи сао указ ко јим су уки ну ти за ко ни из 1906. го ди не, о за бра ни уво за ро бе 
из Грч ке и о те шким на ме ти ма за Гр ке у Ру му ни ји. Ру мун ска вла да је од у ста-
ла и од пи та ња цр кве не ау то но ми је Ку цо вла ха, а краљ Ка рол је сма трао да би 
са да тре ба ло да Гр ци ис пу не свој део до го во ра. Као услов за по нов но ус по-
ста вља ње ди пло мат ских од но са, ру мун ски краљ је од Гр ка тра жио обу ста ву 
сла ња грч ких че та у Ма ке до ни ју.57 Ме ђу тим, при ли ке ко је су на ста ле у Ру му-
ни ји на кон устан ка се ља ка 1907. го ди не, оку пи ра ле су па жњу не са мо ру мун-
ских по ли ти ча ра већ и јав но сти. У ова квим окол но сти ма, ру мун ска за ин те-
ре со ва ност за ре фор ме у Осман ском цар ству и по бољ ша ње по ло жа ја Ку цо-
вла ха у Ма ке до ни ји би ла је све ма ња. У то ку по след њих ме се ци ко је је про вео 
на че лу ру мун ске вла де, Стур за ни је био пре ви ше на кло њен во ђе њу ру мун ске 
спољ не по ли ти ке у Ма ке до ни ји. Го во ри ло се да би он, да ни је кра ља, об у ста-
вио сва ки ру мун ски рад у Ма ке до ни ји, и уки нуо сред ства на ме ње на Ку цо вла-
си ма. По ку шао је да сма њи др жав ни бу џет за ма ке дон ске по сло ве, а ни је био 
во љан да по ма же ни ру мун ске уста но ве ко је су та мо већ одав но осно ва не.58

Исто вре ме но са на го ве шта јем сти ша ва ња раз ми ри ца из ме ђу Гр ка и 
Ру му на с кра ја 1907. и по чет ка 1908. го ди не, от по че ла је ве ћа не тр пе љи вост 
из ме ђу Гр ка и Бу га ра, те је на крат ко грч ко-ру мун ски су коб пао у дру ги план. 
То ме су до при не ле и про ме не у Осман ском цар ству услед Мла до тур ске рево-
лу ци је, а и чи ње ни ца да је Грч ка све ве ћу па жњу по че ла да по све ћу је пи та-
њу при са је ди ње ња Кри та. За све ово вре ме, Грч ка ни је пред у зи ма ла на по ре 
да по но во ус по ста ви ди пло мат ске од но се са Ру му ни јом. Ка ко је краљ Ка рол 
у то вре ме по чео ви ше да се окре ће Ру си ји и Фран цу ској, а рад Ру му на у 
Ма ке до ни ји ни је био успе шан, ру мун ски по ли ти ча ри су се све ви ше окре-
та ли од Ку цо вла ха, сма тра ју ћи да је по ли ти ка ко ју во ди ру мун ска вла да у 
Ма ке до ни ји уза луд на. Без до брог про па ганд ног пла на и уз сла бо по зна ва ње 
ма ке дон ских при ли ка, а уз ве ли ко тро ше ње др жав ног бу џе та, ру мун ски 

55 До ку мен ти, књ. 2, св. 2/II, док. бр. 459; So rin Cri ste scu, Ca rol I: Co re spon dența personală 
1878–1912, Bu cu rești 2005, 465.

56 До ку мен ти, књ. 2, св. 3/I, док. бр. 341; До ку мен ти, књ. 2, св. 3/II, док. бр. 489.
57 До ку мен ти, књ. 2, св. 4/I, док. бр. 15, 42.
58 До ку мен ти, књ. 3, св. 1/II, док. бр. 395.
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др жав ни врх је схва тио да би, за рад по пра вља ња од но са са Грч ком, тре ба ло 
при ми ри ти рад у Ма ке до ни ји. Због то га су ру мун ска бу џет ска сред ства из 
1911. го ди не на ме ње на Ма ке до ни ји сма ње на за по ло ви ну, што је те шко по го-
ди ло Ку цо вла хе, ко ји су по че ли да се раз о ча ра ва ју у Ру му ни ју. Ко рак ка об-
но ви ди пло мат ских од но са Грч ке и Ру му ни је на чи ни ли су ру ски и ита ли јан-
ски по сла ник у Бу ку ре шту, и то су учи ни ли та ко да се не по ста вља пи та ње 
да ли је грч ка или ру мун ска стра на пр ва по кре ну ла ту ини ци ја ти ву. У пре го-
во ри ма о об на вља њу ди пло мат ских од но са у пр вој по ло ви ни 1911. го ди не 
ни су пре тре се на пи та ња су ко ба грч ких че та и Ку цо вла ха, а Ру му ни ја је до-
пу сти ла по вра так свих Гр ка ко ји су би ли по ли тич ки про те ра ни у про те клих 
не ко ли ко го ди на.59 На кон што су ди пло мат ски од но си Ру му ни је и Грч ке у 
апри лу 1911. го ди не об но вље ни, грч ке че те су пре ста ле да де лу ју про тив Ку-
цо вла ха, а ру мун ски др жав ни врх је ве ро вао да ће њи хо ви зах те ви у по гле ду 
цр кве них по вла сти ца Ку цо вла си ма би ти ис пу ње ни. Ме ђу тим, Ца ри град ска 
па три јар ши ја ни је на ме ра ва ла да пру жи и нај ма ње уступ ке Ку цо вла си ма, те 
је од би ла њи хов зах тев да име ну је ру мун ског ми тро по ли та у Ма ке до ни ји.60

Пр ви бал кан ски рат до нео је но ве не во ље у од но си ма Грч ке и Ру му ни је. 
У Бу ку решт су по но во сти за ли гла со ви о зу лу ми ма грч ких че та, а у Ати ни 
гла со ви о за ла га њу Ру му ни је за ства ра ње ал бан ско-ку цо вла шке др жа ве. 
Ру мун ска по ли тич ка и ин те лек ту ал на јав ност би ла је по де ље на у пи та њу 
суд би не Ку цо вла ха. Док су јед ни, фру стри ра ни због не мо гућ но сти да се бо-
ре за Ру му не у Тран сил ва ни ји раз ви ја ли ја ку про па ган ду пре ма Аро му ни ма 
на Бал ка ну, дру ги су, по пут Ни ко ла еа Јор ге (Ni co lae Ior ga), чла на Ру мун ске 
ака де ми је на у ка и про фе со ра исто ри је на Уни вер зи те ту у Бу ку ре шту, сма тра-
ли да краљ Ка рол во ди по ли ти ку пре ма Ку цо вла си ма са мо да би за до во љио 
Ау стро у гар ску, те да им пе ра тив ру мун ске спољ не по ли ти ке тре ба да бу де 
пре ма Тран сил ва ни ји.61 У Пр вом бал кан ском ра ту до шло је до за тиш ја у 
ру мун ско-грч ким од но си ма, а ру мун ски др жав ни врх је пред у зи мао све ко-
ра ке са сво је стра не да Ку цо вла си у Ма ке до ни ји не уђу у са став грч ке др жа ве 
на кон ра та. Ру мун ска вла да је но вем бра 1912. го ди не од бу гар ске вла де до-
би ла обе ћа ње да ће одо бри ти све ње не зах те ве у по гле ду при ви ле ги ја Ку цо-
вла си ма, иа ко је би ло ја сно да ће са мо ма ли број њих би ти у окви ру Бу гар ске 
по за вр шет ку ра та. Краљ Ка рол и ру мун ска вла да су се тру ди ли да, по ред 
пре го во ра о те ри то ри јал ној ком пен за ци ји са Бу га ри ма, на Лон дон ској кон-
фе рен ци ји бу де пре тре се но и пи та ње по ло жа ја Ку цо вла ха. Ру мун ска вла да 
је и од Бу га ра и од Гр ка из деј ство ва ла сло бо ду цр кве но-про свет не ор га ни-
за ци је Ку цо вла ха, и би ла је за до вољ на по вла сти ца ма ко је су им пред ви ђе не 
од лу ка ма Лон дон ске кон фе рен ци је по чет ком 1913. го ди не.62 

Из ме ђу два бал кан ска ра та, док су рас пра ве око бу гар ско-ру мун ске гра-
ни це би ле у нај ве ћем је ку, и Грч ка је има ла по те шко ћа око ре ша ва ња гра ни ца 
пре ма Бу гар ској и Ал ба ни ји. У ова квим окол но сти ма, Грч ку и Ру му ни ју су 

59 До ку мен ти, књ. 4, св. 3/I, док. бр. 286; S. Cri ste scu, нав. де ло, 471.
60 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 5, св. 1, ур. М. Вој во-

дић, Бео град 1984, док. бр. 456, 687.
61 До ку мен ти, књ. 5, св. 3, док. бр. 330, 366.
62 Car tea Ver de, док. бр. 12, 18, 71; До ку мен ти, књ. 6, св. 1, док. бр. 13.
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зближилe њи хо ве не су гла си це са Бу гар ском. Уз то, Грч ка је би ла по пу стљиви-
ја пре ма Ру му ни ји, те је при зна ла ру мун ском др жав ном вр ху да је на грч ку 
вла ду пао ве ли ки део од го вор но сти за ло ше од но се из ме ђу Ру му ни је и Грч-
ке, као и да је спрем на да во ди ми ро љу би ву по ли ти ку пре ма Ку цо вла си ма. 
Грч ки краљ је апри ла 1913. го ди не по ну дио Ру му ни ји скла па ње од брам бе ног 
са ве за про тив Бу га р ске, али је краљ Ка рол од лу чио да не ула зи у зва нич не 
до го во ре са Грч ком. На пад бу гар ске вој ске на срп ске и грч ке по ло жа је озна-
чио је по че так Дру гог бал кан ског ра та, али и још при сни је од но се Грч ке и 
Ру му ни је. Грч ки краљ Кон стан тин (Konstantínos I) све ча но је ушао у Со лун 
ав гу ста 1913. го ди не, на кон што су ње го ве тру пе осло бо ди ле град, и том при-
ли ком се обра тио ру мун ском по сла ни ку, уве ра ва ју ћи га да ће по ли ти ка Грч ке 
пре ма Ку цо вла си ма би ти по ста вље на на но ве осно ве. Краљ Кон стан тин је 
по слао и зва ни чан те ле граф кра љу Ка ро лу, у ко ме га је оба ве стио да ће бити 
ка жње ни сви ко ји чи не зло де ла пре ма Ку цо вла си ма.63 

Дру ги бал кан ски рат је по мо гао Грч кој и Ру му ни ји да ус по ста ве бо ље 
ве зе и да оста ве иза се бе прет ход не не су гла си це. Обе стра не су се са да тру-
ди ле да те ко ви не Бу ку ре шког ми ра са чу ва ју, и да не до зво ле Бу гар ској да им 
се осве ти. Краљ Ка рол је у зва нич ну по се ту Ати ни но вем бра 1913. го ди не 
по слао Та кеа Јо не скуа (Ta ke Io ne scu), ми ни стра уну тра шњих по сло ва. Грч ка 
вла да је ру мун ском го сту при ре ди ла леп до чек, а грч ко ста нов ни штво је са 
ве ли ким ин те ре со ва њем пра ти ло Јо не ску ов бо ра вак у Ати ни. О са мом ци љу 
по се те ру мун ског др жав ни ка Грч кој ни је се тач но зна ло, али се у по лу зва-
нич ним кру го ви ма го во ри ло да краљ Ка рол же ли да скло пи са вез, у ко ји би, 
по ред Ру му ни је и Грч ке, ушла и Ср би ја. Пре не го што се вра тио у Бу ку решт, 
Јо не ску се до та као и те ме из бо ра Вил хел ма од Ви да за вла да ра Ал ба ни је, и 
уве ра вао је грч ки др жав ни врх да не тре ба да се про ти ви ње го вом сту па њу 
на пре сто.64 Фе бру а ра на ред не го ди не кру жи ли су гла со ви да је ова по се та 
Јо не скуа до при не ла да се скло пи спо ра зум из ме ђу Грч ке и Ру му ни је, ко јим 
се Грч ка зва нич но оба ве за ла да ће по ма га ти вла да ви ну Вил хел ма од Ви да 
у Ал ба ни ји не са мо ди пло мат ским пу тем већ и фи нан сиј ски, као и да ће 
Ку цо вла си ма да ти ши ро ке при ви ле ги је. За уз врат, за да так Ру му ни је био је 
да чу ва по ре дак на стао Бу ку ре шким ми ром, и да спре чи сва ку на ме ру Тур-
ске да се вој но об ра чу на са Грч ком. Ве рид ба грч ког пре сто ло на след ни ка 
Ђор ђа (Geórgios II) и ру мун ске прин це зе Ели за бе те (Eli sa be ta a României), 
ћер ке пре сто ло на след ни ка Фер ди нан да (Fer di nand Vik tor Al bert Me in rad), 
тре ба ло је да учвр сти ру мун ско-грч ки до го вор.65 Но во збли жа ва ње Ру му-
ни је и Грч ке усле ди ло је са мо ме сец да на ка сни је, фе бру а ра 1914. го ди не, 
ка да је грч ки пре сто ло на след ник до шао у зва нич ну по се ту кра љу Ка ро лу. 
Ру мун ски пре сто ло на след ник Фер ди нанд и пред сед ник вла де Бра ти ја ну 
до че ка ли су прин ца Ђор ђа, а краљ Ка рол је на све ча ном руч ку ис та као зна-
чај ове по се те ко ја је по твр ди ла ср дач не од но се Грч ке и Ру му ни је. Ру мун ски 
краљ је по себ но на гла сио да је по че ла но ва ера у грч ко-ру мун ским од но си ма, 
на да ју ћи се да ће њу обе ле жи ти мир но раз ви ја ње обе ју др жа ва. Кра љу Кон-

63 Car tea Ver de, док. бр. 130, 197, 280; N. Ior ga, Supt trei re gi, 146.
64 До ку мен ти, књ. 6, св. 3, док. бр. 465, 472.
65 До ку мен ти, књ. 7, св. 1, док. бр. 133, 217.
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стан ти ну, оста лим чла но ви ма грч ке кра љев ске по ро ди це, али и грч ком на-
ро ду, краљ Ка рол је упу тио то пле по здра ве и же ље за на прет ком у свим 
по сло ви ма.66 Упр кос на да њи ма ру мун ског кра ља да ће мир и ста бил ност 
обе ле жи ти на ред ни пе ри од, Ве ли ки рат а за тим и Ка ро ло ва смрт 10. ок то бра 
1914. го ди не оне мо гу ћи ли су да Грч ка и Ру му ни ја осна же сво је од но се.67 

REGELE CAROL I AL ROMÂNIEI ȘI STATELE BALCANICE  
LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA

Marija Milinković

Rezumat

Lucrarea este dedicată relaţiilor regelui Carol I cu statele balcanice, respectiv politici-
lor României faţă de Bulgaria, Serbia, Albania şi Grecia la începutul secolului al XX-lea. 
Ultimii ani ai vieţii şi domniei regelui Carol I au fost marcaţi de schimbări cruciale în Pe-
ninsula Balcanică. Regele Carol a observat cu atenţie şi minuţiozitate Criza din Bosnia, 
declaraţia bulgară de independenţă din partea suveranului Ferdinand, care şi-a luat titlul de 
ţar, cât şi formarea Albanii ca stat independent. Pe parcursul acestor ani (1908–1912), poli-
tica externă a lui Carol I a fost una deosebit de intrigantă. Continuând războiul după 35 de 
ani, România a obţinut o expansiune teritorială, iar regele său prestigiul unui mare om de 
stat în cel de-al Doilea Război Balcanic. Suspicios faţă de Bulgaria şi Grecia, regele Carol I 
a fost precaut, uneori chiar şi ostil. Pe de altă parte, prietenia pe care România a menţinut-o 
faţă de Serbia a fost susţinută de către regele Carol I şi la începutul secolului al XX-lea.

KING CHARLES I AND THE BALKAN STATES AT THE BEGINNING  
OF THE 20th CENTURY

Marija Milinković

Summary

This article covers the relations of King Charles I towards Balkan states and the 
politics of Romania towards Bulgaria, Serbia, Albania, and Greece at the beginning of the 
20th century. The last years of life and reign of King Charles I were followed by crucial 
changes on the Balkan Peninsula. King Charles observed carefully and thoroughly The 
Bosnian Crisis, Bulgarian declaration as an independent kingdom by her sovereign Ferdi-
nand, who took the title Tsar, as well as the formation of Albania as the independent state. 
During these years (1908-1912), the foreign policy of Charles I was particularly intriguing. 
Waging war after 35 years, Romania achieved territorial expansion, and her king, the 
prestige of a great statesman in the Second Balkan War. Suspicious towards Bulgaria and 
Greece, King Charles I was cautious and sometimes even hostile. On the other hand, a 
friendship that Romania has maintained with Serbia for years, King Charles I continued 
to sustain in the early 20th century.

66 Cuvântările Re ge lui Ca rol I, 478.
67 Но во збли жа ва ње њи хо вих вла дар ских по ро ди ца усле ди ло је тек 1921. го ди не, ка да је 

ко нач но скло пљен уго во ре ни брак прин ца Ђор ђа, бу ду ћег грч ког кра ља, и прин це зе Ели за бе те. 
Исте го ди не, нај ста ри ји син ру мун ског кра ља Фер ди нан да, пре сто ло на след ник Ка рол, оже нио 
се Еле ном, ћер ком кра ља Кон стан ти на I.
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БУ КУ РЕ ШТАН СКИ МИР 1913.  
ЗНА ЧА ЈАН КРАТ КО ТРА ЈАН УСПЕХ  

СРП СКЕ И РУ МУН СКЕ ДИ ПЛО МА ТИ ЈЕ

СА ЖЕ ТАК: У ра ду су при ка за ни окол но сти и ток до га ђа ња у ве зи са пот-
пи си ва њем Бу ку ре штан ског ми ра 1913. го ди не ко јим је окон чан Дру ги бал кан ски 
рат. Пре го во ри из ме ђу за ра ће них стра на (Ру му ни је, Ср би је, Грч ке, Цр не Го ре – с 
јед не, и Бу гар ске – с дру ге стра не) во ђе ни су у Бу ку ре шту из ме ђу 17. и 28. ју ла. 
Спо ра зум, скло пљен 10. ав гу ста 1913, ус пео је да бар за крат ко вре ме и у из ве сној 
ме ри сти ша ства ри на Бал ка ну. С те тач ке гле ди шта, сма тран је успе хом срп ске и 
ру мун ске ди пло ма ти је. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: бал кан ски ра то ви, Бу ку ре штан ски мир, Ру му ни ја, Ка рол I.

Оп ште ста ње на Бал кан ском по лу о стр ву 1912. го ди не на го ве шта ва ло 
је рат ни об ра чун ма лих хри шћан ских др жа ва са Осман ским цар ством, ко је 
је по шло низ бр до. Ру мун ска ди пло ма ти ја се тру ди ла да спре чи рат из ме ђу 
ве ли ких си ла, ко је су се већ од кра ја бо сан ске кри зе 1909. го ди не спре ма ле 
за ме ђу соб ни об ра чун.1

Пр ви бал кан ски рат из био је 8. ок то бра 1912. на па дом Цр не Го ре на тур-
ске по ло жа је у Сан џа ку и се вер ној Ал ба ни ји.2 Де сет да на ка сни је у рат су ушле 
Ср би ја, Грч ка и Бу гар ска, ко је су скло пи ле са ве знич ки уго вор. Ве ли ке си ле 
су оста ле по стра ни, ни су ни по ку ша ле да за у ста ве рат на деј ства, али су по-
ру чи ле за ра ће ним др жа ва ма да не ће до зво ли ти из ме ну гра ни ца на Бал кан-
ском по лу о стр ву. Пре ма то ме је ускла ди ла свој став и Ру му ни ја, чи ји се краљ 
Ка рол I Хоенцолерн ва зда рав нао по ста во ви ма Не мач ке, Ау стро у гар ске и 
Ита ли је.

А рат се раз бук тао. 
На кон од суд них би та ка у Ма ке до ни ји, Тра ки ји и се вер ној Ал ба ни ји бал-

кан ски са ве зни ци су по ра зи ли Тур ску, а ми ров на кон фе рен ци ја у Лон до ну, 
уз уче шће ве ли ких си ла, до ве ла је до пре ки да рат них деј ста ва али их ни је 
окон ча ла.

1 Ni co lae Ior ga, Pri mul război bal ca nic, Ti po gra fia Ne a mul Românesc, Bu cu reşti 1915, p. 118.
2 Ми тар Ђу ри шић, „Цр но гор ска вој ска у би ци за Ска дар 1912–1913”, у: Зна ме ни те бит ке 

и бо је ви срп ске и цр но гор ске вој ске (1712–1918), књи ге 1–7, Вој но и зда вач ки за вод, Бео град 1998, 
стр. 151.
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Нај ве ћи до при нос по бе ди над Тур ском да ла је Ср би ја: вој ска Ср би је је 
по ту кла тур ску вој ску у Ма ке до ни ји, по мо гла је грч кој вој сци код Би то ља, 
цр но гор ској у бо ју за Ска дар и бу гар ској за осва ја ње Је дре на. А већ под крај 
ра та 1912. го ди не на зи рао се спор ме ђу бал кан ским са ве зни ци ма: из ме ђу 
Ср би је и Бу гар ске око по де ле Ма ке до ни је и из ме ђу Ру му ни је и Бу гар ске око 
ме ђу др жав не гра ни це у До бру џи. Збли же ње Ру му ни је и Ср би је ни је би ло 
ли ше но ком пли ка ци ја, по што Ру му ни ја, тај на са ве зни ца Ау стро у гар ске, 
Не мач ке и Ита ли је, ни је би ла на кло ње на Ру си ји, а Ср би ја се осла ња ла на 
Ру си ју и има ла као не при ја те ља Ау стро у гар ску. У тим усло ви ма од ви ја ла се 
ми ров на кон фе рен ци ја у Лон до ну од де цем бра 1912. до ма ја 1913. Лон дон-
ским уго во ром при зна та је по бе да бал кан ских са ве зни ка и при знат по раз 
Тур ске, али ни је по де ље на осло бо ђе на тре ри то ри ја, и то је био глав ни узрок 
Дру го га бал кан ског ра та. До ду ше, и то ком тра ја ња Лон дон ске кон фе рен ци-
је, па и то ком ма ја и ју на 1913, че сти су би ли чар ке и окр ша ји из ме ђу Бу га ра 
и Ср ба, од но сно Гр ка, у Ма ке до ни ји. Очи то се Бу гар ска спре ма ла за нов рат, 
про тив бив ших са ве зни ка, и оста ло је је ди но пи та ње ко ће и ка да пр ви по-
че ти; то је био „рат не ра ва”3. 

На пра ви рат ни је се ду го че ка ло.
Дру ги бал кан ски рат из био је 29. ју на4 1913. по сле на па да Бу гар ске на 

по ло жа је срп ске и грч ке вој ске, ко је су и оче ки ва ле на пад, на го ве штен све 
че шћим чар ка ма на ли ни ји раз гра ни че ња у Ма ке до ни ји то ком апри ла, ма ја 
и ју на из ме ђу бу гар ских, од но сно срп ских и грч ких па тро ла. Ве ли ке си ле, 
за бри ну те да се по жар не про ши ри на це лу Евро пу, од лу чи ле су да се об у ста-
ве вој не опе ра ци је и да за ра ће не стра не от поч ну ми ров не пре го во ре, са мо-
стал но или под њи хо вим над зо ром. Ми ни стар спољ них по сло ва Не мач ке 
гроф Ге орг фон Ја гов пред ло жио је 4. ју ла 1913. ми ни стру спољ них по сло ва 
Ру си је гро фу С. Д. Са зо но ву да се пред став ни ци за ра ће них зе ма ља са ста ну 
у Бу ку ре шту, где би се во ди ли ми ров ни пре го во ри без уче шћа ве ли ких си ла.5 
Ру му ни ја је ода бра на по што је она од 1907. го ди не ва жи ла за чу ва ра за Југо-
и сточ ну Евро пу, од но сно за одр жа ва ње ми ра на Бал ка ну, и ту уло гу је до бро 
игра ла све до 1912. го ди не. Исто вре ме но, ве ли ке си ле су у Бу ку ре шту има-
ле ди пло мат ске пред став ни ке, ко ји су мо гли да пра те ток пре го во ра. Ве ли ке 
си ле ни су же ле ле да се укљу че у ми ров не пре го во ре, да не би до шло до за-
о штра ва ња њи хо вих ме ђу соб них од но са, али ни су од у ста ле да пом но пра те 
ка ко то ко ви пре го во ра не би из ма кли њи хо вој кон тро ли.6

Ка рол I, краљ Ру му ни је, пр во бит но је од био по ну ду да се пре го во ри 
во де у Бу ку ре шту, на во де ћи као раз лог мо гу ће од би ја ње Бу гар ске да по ша-
ље иза сла ни ке, а у ства ри Бу ку решт су пред ла га ле Не мач ка и Фран цу ска, а 
ни је се зна ло ка ко би на то реаговалe Ру си ја и Ау стро у гар ска. Нај зад је ипак 

3 Ђор ђе Ра ден ко вић, Па шић и Ср би ја, Бео град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, Бео град 1994, 
стр. 477.

4 Ов де и да ље да ту ми су на ве де ни пре ма ју ли јан ском ка лен да ру, ко ји је та да био у упо треби 
у свим др жа ва ма уче сни ца ма ми ров не кон фе рен ци је.

5 Do cu men tes Di plo ma ti qu es Français (1871–1914) 3-éme se rie (1911–1914), Im pri me rie Na ti o nale 
Al fred Co stes, Pa ris 1933–1934, to me VI, nr. 397, p. 435.

6 Ibi dem, nr. 424, p. 459.
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пре ми јер Ру му ни је Ти ту Ма јо ре ску пред ло жио Ср би ји да се за ра ће не стра-
не, из у зев Тур ске, са ста ну у Бу ку ре шту, где би се пре го во ри од ви ја ли под 
по кро ви тељ ством Карoла I.7 Пре ми јер Ср би је Ни ко ла Па шић сту пио је у 
ве зу са пре ми је ром Грч ке E. K. Ве ни зе ли сом. И ка да су при пре ме би ле у 
то ку, Бу гар ска је по ку ша ла да про тив у да ром на срп ске и грч ке по ло жа је 
од ло жи по раз, али је по но во, ово га пу та ко нач но, по ра же на. За то је пре ми јер 
Бу гар ске Ни ко ла Ге на ди јев пи смом од 9. ју ла 1913. из ве стио ру мун ског пре-
ми је ра да бу гар ска вла да при хва та уче шће на ми ров ној кон фе рен ци ји у 
Бу ку ре шту.8

Вла да Ру му ни је у том сми слу упу ти ла је 11. ју ла 1913. зва нич не по зи ве 
вла да ма бал кан ских зе ма ља, из у зев Тур ске.9 За бри нут да би оду го вла че ње 
по чет ка пре го во ра по го до ва ло да се и ве ли ке си ле по но во уме ша ју, ру мун ски 
краљ се те ле гра мом обра тио кру ни са ним вла да ри ма Ср би је, Грч ке, Цр не 
Го ре и Бу гар ске, по зи ва ју ћи их да пре ки ну су коб и от поч ну ми ров не пре го-
во ре.10 Већ 13. ју ла Ср би ја, Грч ка и Цр на Го ра са оп шти ле су име на сво јих 
де ле га та, ко ји су од ре ђе ни за пу то ва ње у Бу ку решт. Ме ђу тим, на бу гар ско-
-грч ком ра ти шту још ни је би ло ми ра, јер су Бу га ри те жи ли да осво је егеј ску 
Ма ке до ни ју са гра дом-при ста ни штем Со лу ном; Ти ту Ма јо ре ску је та да за-
мо лио Ни ко лу Па ши ћа да по сре ду је и на ђе на чи на да не при ја тељ ства пре-
ста ну, што је и ус пе ло.11

Опу но мо ће ни де ле га ти бал кан ских мо нар хи ја сти гли су у Бу ку решт 
15. ју ла 1913.12 Ру мун ски ге не рал Ч. Н. Хер жеу је то га да на за бе ле жио у свом 
днев ни ку: „Ста ње се раз би стри ло, Ру му ни ја је при зна та као ар би тар у крва-
вом су ко бу ме ђу бал кан ским на ро ди ма”.13 Ру мун ски краљ је пре под не при мио 
ре дом све де ле га ци је, а Ни ко лу Па ши ћа је при мио у по се ту и по сле под не, 
од 18 до 19 са ти. Па шић је 17. ју ла из ве стио Ми ни стар ство спољ них по сло ва 
Ср би је да је краљ из ра зио же љу да се пре го во ри окон ча ју за де сет до пет на-
ест да на и да се до ђе до за јед нич ког ре ше ња, ка ко би ве ли ке си ле би ле спре-
че не да са мо вла сно раз де љу ју те ри то ри је. У по гле ду Ср би је краљ је го во рио 
о за јед нич ким ру мун ско-срп ским ин те ре си ма, а ис ти чу ћи Ср би ју као при-
ја те ља Ру му ни је, што ни је крио ни од ау стро у гар ских ди пло ма та. По ме нуо 
је да је из ри чи то зах те вао од ру мун ских по ли ти ча ра да одр жа ва ју што бо ље 
од но се са Ср би јом, и до дао да ће на сто ја ти да Ср би ја до би је гра ни це ко је ће 
одо бри ти и Ру си ја.14

7 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци кра ље ви не Ср би је, 1903–1914, књи га VI, све ска 3, 1/14. 
јул – 31. де цем бар 1913. / 13. ја ну ар 1914, СА НУ, Бео град, 1983, бр. 75, стр. 170–171.

8 Car tea ver de. Do cu men te di plo ma ti ce. Eve ni men te le din Pe nin su la Balcanică. Acţiu nea României, 
Mi ner va, Bu cu reşti  1913, nr. 233, p. 230.

9 Ibi dem, nr. 249, p. 240.
10 Ar hi ve le Naţio na le ale României, Bu cu reşti , fond Ca sa Regală, do sar 43/1913, f. 3.
11 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци кра ље ви не Ср би је, 1903–1914, књи га VI, све ска 3, 1/14 

јул – 31. де цем бар 1913. / 13. ја ну ар 1914, СА НУ, Бео град, 1983, бр. 126, стр. 205.
12 Ana sta sie Ior dac he, Viaţa politică în România 1910–1914, Edi tu ra Ştiinţifică, Bu cu reşti  1972, 

p. 233.
13 G-ral C. N. Her jeu, Stu dii şi cri ti ce mi li ta re. Din învăţămintele războaielor din 1913, 1916–1918, 

Edi tu ra Librăriei Stănciulescu, Bu cu reşti  1920, p. 36.
14 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, 1903–1914, књи га VI, све ска 3, 1/14. 

јул – 31. де цем бар 1913. / 13. ја ну ар 1914, СА НУ, Бео град 1983, бр. 151, стр. 222–223.
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Исто вре ме но у Бу ку решт су до шли офи ци ри и но ви на ри из свих европ-
ских зе ма ља да пра те ми ров ну кон фе рен ци ју. Ти ту Ма јо ре ску са са рад ни-
ци ма је као узор за од ви ја ње пре го во ра ода брао Бер лин ски ми ров ни кон грес 
из 1878. го ди не.15 

Зва нич но, ми ров на кон фе рен ци ја от по че ла је рад 17. ју ла 1913.16 На 
пред лог Ни ко ле Па ши ћа, за пред сед ни ка ми ров не кон фе рен ци је иза бран је 
Ти ту Ма јо ре ску. На чел ник се кре та ри ја та био је М. А. Писoски а за ме ни ци 
су му би ли пред став ни ци свих др жа ва уче сни ца.17 Пред лог да се пре ки ну 
рат на деј ства на свим бал кан ским ра ти шти ма при хва ћен је јед но гла сно. Као 
по сле ди ца то га, вој на ко ми си ја, на чи јем је че лу био ру мун ски ге не рал Кон-
стан тин Ко ан да, раз ра ди ла је на црт пе то днев ног при мир ја у че ти ри тач ке. 
На црт је усво јен и са кон фе рен ци је су упу ће на те ле грам ска на ре ђе ња свим 
ко ман дан ти ма на бој ном по љу да од мах пре ки ну рат на деј ства то ком тра ја-
ња при мир ја.

На са мом по чет ку ра да кон фе рен ци је до го во ре но је да пре го во ри о гра-
ни ца ма бу ду нај пре дво стра ни, из ме ђу зе ма ља по бед ни ца и Бу гар ске, а са мо 
про бле ми за ко је се не бу ду на шла ре ше ња да се рас пра вља ју на пле нар ним 
сед ни ца ма. Тај по сту пак је убр зао пре го во ре. На пред лог Ти ту Ма јо ре ска 
јед но гла сно је при хва ће но да се дво стра ни до го во ри од ви ја ју пре под не, а 
пле нар не сед ни це да се отва ра ју по сле под не у 16 ча со ва.18 На тај на чин се 
убр за ло ре ша ва ње пи та ња о ко ји ма су де ле га ци је има ле раз ли чи те ста во ве, 
што се ис по ља ва ло још пре са зи ва ња ми ров не кон фе рен ци је.19 На пле нар ној 
сед ни ци 19. ју ла пред вод ник бу гар ске де ле га ци је Ди ми три је Тон чев из ја вио 
је да се бу гар ска де ле га ци ја упо зна ла са пред ло зи ма са ве зни ка, те да ће их 
раз мо три ти и на на ред ној сед ни ци из не ти сво је гле ди ште.

За и ста, на пле нар ној сед ни ци 20. ју ла бу гар ска де ле га ци ја из не ла је свој 
пи сме ни пред лог о но вој гра ни ци са Ср би јом у Ма ке до ни ји. За Ср би ју пред-
лог је био не при хва тљив, јер би са да, на кон по бе де у Дру гом бал кан ском 
ра ту, до би ла ма њу те ри то ри ју од оне на ко ју је по ла га ла пра во и зах те ва ла 
пре Пр во га бал кан ског ра та. Из слич них раз ло га ни грч ка де ле га ци ја се није 
сло жи ла са бу гар ским пред ло гом. Упо знат с тим не су гла си ца ма из ме ђу Бу-
га ра с јед не, и Ср ба и Гр ка с дру ге стра не, ди пло мат ски кор у Бу ку ре шту 
био је за бри нут, јер су то би ле ста ре не су гла си це и због њих је по сто ја ла 
опа сност по нов ног из би ја ња ра та на Бал ка ну, ко ји би мо гао пре ра сти у европ-
ски рат, а за то ве ли ке си ле та да још не бе ху при пре мље не. С по гле дом на 
сво је ин те ре се, ди пло ма ти из Бу ку ре шта оце ни ли су да је бу гар ски став 
не по пу стљив, али да су срп ски и грч ки зах те ви пре те ра ни; ипак се европ ска 

15 Cf. Ghe org he Zbuc hea, România şi războaiele bal ca ni ce 1912–1913, Edi tu ra Al ba tros, Bu cu reşti  
1999, p. 280.

16 Le Tra ité de pa ix de Bu ca rest, 28 ju il let (10 Ao ut) 1913, Im pri me rie de l’E tat, Bu ca rest 1913, 
p. 4.

17 Ibi dem.
18 Са во Ско ко, Дру ги бал кан ски рат, Вој но-исто риј ски ин сти тут, Бео град 1984, стр. 319.
19 Ti tu Ma i o re scu, „Încordarea politică înaintea războiului cu Bul ga ria”, Con vor bi ri Li te ra re, an. 

64, nov. – dec. 1931, Bu cu reşti  p. 932.
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ди пло ма ти ја ни је упли та ла у рад ми ров не кон фе рен ци је, сва ка ко при пре-
ма ју ћи круп ни ји об ра чун.

Про зрев ши игру бу гар ске де ле га ци је, ко ја је ра чу на ла на по др шку Ау стро-
у гар ске и Ру си је (иа ко је Ру си ја, као пред ви ђе ни ар би тар Бал кан ског са ве за, 
на кон на па да Бу гар ске на Ср би ју, има ла ма ње раз у ме ва ња за Бу гар ску), 
Ти ту Ма јо ре ску је у име ру мун ске стра не зва нич но из ја вио да не ће пот пи-
са ти ми ров ни спо ра зум са Бу гар ском до кле год се бу гар ски де ле га ти не уса-
гла се са свим са ве зни ци ма-по бед ни ци ма у Дру гом бал кан ском ра ту. Срп ски 
и грч ки пред став ни ци би ли су при јат но из не на ђе ни ста вом ру мун ске де ле-
га ци је.

За и ста, на пле нар ној сед ни ци 20. ју ла ру мун ска де ле га ци ја је из ра зи ла 
со ли дар ност са де ле га ци ја ма Ср би је, Грч ке и Цр не Го ре. Срп ској де ле га цији 
је обе ћа ла да ће вр ши ти при ти сак на бу гар ску де ле га ци ју да при хва ти но ву 
гра ни цу ко ју је же ле ла Ср би ја, укљу чу ју ћи гра до ве Штип и Ко ча ни, с тим 
што би Бу гар ској оста ли гра до ви Ра до ви ште и Стру ми ца. На су прот то ме, 
бу гар ска де ле га ци ја се на да ла да ће се ла ко спо ра зу ме ти с Ру му ни ма, на ро-
чи то по што је при ста ла да јој усту пи ју жну До бру џу од Тур ту ка је до Балчи-
ка. Ра чу на ју ћи и на по др шку Ау стро у гар ске и Ру си је, Бу гар ска је на сто ја ла 
да оства ри свој сан о Ве ли кој Бу гар ској као нај ве ћој др жа ви на Бал ка ну. 
Бу гар ска де ле га ци ја је од би ла и ми ни мал ни зах тев Ср би је, јер би сво јим 
при хва та њем би ла спре че на да одво ји Ср би ју од Грч ке, а има ла би за јед нич-
ку гра ни цу са Ал ба ни јом и ве зу са Ау стро у гар ском.

Оду го вла че ње ми ров них пре го во ра ишло је у при лог Бу гар ској, ко ја је 
оче ки ва ла по моћ по је ди них ве ли ких си ла. Пре ти ла је опа сност да се ве ли ке 
си ле по но во ди рект но упле ту у бал кан ске по сло ве. С дру ге стра не, Ма јо ре-
ску и Ве ни зе лос усво ји ли су так ти ку да се ве ли ке си ле што ма ње пи та ју и 
та ко пре ћут но бу ду ис кљу че не из ре ша ва ња про бле ма бал кан ских др жа ва, 
осо би то што су и са ме би ле про гла си ле на че ло „Бал кан бал кан ским на роди-
ма”. Да би се из бе гло оду го вла че ње или мо жда не у спех ми ров не кон фе рен ције 
у Бу ку ре шту, Ни ко ла Па шић је за тра жио од сво је вла де да пре и на чи став, у 
сми слу да но ва срп ско-бу гар ска гра ни ца бу де на ре ка ма Вар да ру и Стру ми.

У свом днев ни ку Ти ту Ма јо ре ску је оце нио ,,да је пле нар на сед ни ца од 
20. ју ла 1913. би ла фор мал на и крат ка, јер су пре го во ри за ку ли сно на ста вље-
ни”.20 На ред на сед ни ца за ка за на је за 21. јул 1913. По сле ове сед ни це Та ке 
Јо не ску је по се тио Ни ко лу Па ши ћа и пред ло жио му да срп ска де ле га ци ја 
од у ста не од но вих зах те ва, да Ау стро у гар ска не би има ла при ли ку да за тра-
жи ре ви зи ју ми ров ног уго во ра по сле ње го вог за кљу че ња по во љи бал кан ских 
др жа ва.21

Ова кав по тез ру мун ске ди пло ма ти је из ве сно је био по сле ди ца ру ске 
али и ау стро у гар ске ди пло мат ске ак ци је за при вла че ње Бу гар ске, јер је стра-
те шки по ло жај бу гар ске те ри то ри је био зна ча јан за оба су пар нич ка вој но-
по ли тич ка бло ка (Трој ни са вез, од но сно Трој ни спо ра зум), ко ја су се још од 
1909. го ди не при пре ма ла за од лу чу ју ћи ме ђу соб ни рат ни об ра чун.

20 Idem, p. 934.
21 Le Tra ité de pa ix de Bu ca rest, 28 ju il let (10 Ao ut) 1913, p. 14.



58

Бу гар ска де ле га ци ја се тру ди ла да при до би је за се бе ру мун ску де ле га-
ци ју про тив Ср би је, Грч ке и Цр не Го ре, али су Ру му ни то од луч но од би ли. 
Бу га ри су оче ки ва ли да ће Ру му ни ја про ме ни ти став на кон пот пи си ва ња 
ме ђу др жав ног спо ра зу ма о гра ни ци у ју жној До бру џи, али се ру мун ска де-
ле га ци ја твр до др жа ла ста ва да се нај пре по стиг не све у куп ни спо ра зум 
ме ђу бал кан ским др жа ва ма и ти ме осу је ти ла на ме ру Бу гар ске да раз би је 
је дин ство др жа ва по бед ни ца у Дру гом бал кан ском ра ту.

У не де љу 21. ју ла во де ћи ру мун ски по ли ти чар Алек сан дру Мар ги ло ман 
при ре дио је у сво јој па ла ти до ру чак; би ли су при сут ни: краљ Ка рол I, те румун-
ска и срп ска де ле га ци ја са ми ров не кон фе рен ци је. Та ко је ство ре на при ли ка 
да се раз ме не ми шље ња и ускла де ста во ви, да се ус по ста ви са рад ња на ми ров-
ној кон фе рен ци ји.22 Исто га да на у се ди шту Ми ни стар ства ино стра них по сло-
ва Ру му ни је са ста ли су се ру мун ски и бу гар ски де ле га ти ра ди пре го во ра о 
но вој гра ни ци у ју жној До бру џи. Бу га ри ма је пре до че но да има ју две мо гућ-
но сти: или да усво је но ву ли ни ју по зах те ву ру мун ске вла де или да пре го во ри 
ко нач но бу ду пре ки ну ти. Пре го во ри су окон ча ни при стан ком Бу гар ске на 
но ву гра ни цу, а мо жда и по тај ном на дом да ће одво ји ти Ру му ни ју од Ср би је 
и Грч ке и та ко ство ри ти мо гућ ност да с њи ма по но во ра ту је, осо би то уз подр-
шку Ау стро у гар ске, ко ја је већ ме се ци ма че ка ла при ли ку да на пад не Ср би ју.23

Пле нар на сед ни ца 22. ју ла за ка за на је за пре по днев не са те, ка ко би било 
вре ме на да се ко ман дан ти ма на бо ји шти ма са оп шти од лу ка о про ду же њу 
при мир ја.24 Ти ту Ма јо ре ску је са оп штио о пот пи си ва њу дво стра ног уго во ра 
из ме ђу Ру му ни је и Бу гар ске и из ра зио на ду да ће и ми ров на кон фе рен ци ја 
ус пе ти да пре го во ре при ве де кра ју спо ра зу мом то ком на ред на че ти ри да на.25 
Ге не рал Кон стан тин Ко ан да је про чи тао за пи сник о про ду же њу при мир ја.26

Ра ди су зби ја ња гла си на и на га ђа ња на у штрб ми ров не кон фе рен ци је, 
ру мун ска вла да је зва нич но са оп шти ла да се не ће ра ти фи ко ва ти спо ра зум 
са Бу гар ском све док Бу гар ска не пот пи ше спо ра зум са Ср би јом, Грч ком и 
Цр ном Го ром.27 Ка мен спо ти ца ња у пре го во ри ма би ла је по де ла те ри то ри је 
Ма ке до ни је из ме ђу бив ших са ве зни ка из Пр во га бал кан ског ра та, Бу гар ске, 
Грч ке и Ср би је. Ру ска и ау стро у гар ска ди пло ма ти ја из ра ди ле су два про јек-
та као ва ри јан те за ту по де лу али обе ва ри јан те су сро че не та ко да бу ду 
на кло ње не Бу гар ској.28 Ру мун ска ди пло ма ти ја је упо зо ри ла срп ску де ле га-
ци ју да мо ра од у ста ти од не ких зах те ва у Ма ке до ни ји, јер би ина че Ау стро-
у гар ска зах те ва ла ре ви зи ју ми ров ног уго во ра, а при дру жи ле би јој се Ру сија 
и Ита ли ја. Упо зо ре ње је би ло од ко ри сти.29

22 Ale xan dru, Marg hi lo man, No te po li ti ce, vol. I, Edi tu ra In sti tu tul de Ar te Gra fi ce Emi ne scu S. 
A., Bu cu reşti  1927, p. 190.

23 Ti tu Ma i o re scu, „Încordarea politică înaintea războiului cu Bul ga ria”, Con vor bi ri Li te ra re, an 
65, ia nu a ri e –fe bru a rie, Bu cu reşti  1932, p. 102.

24 Idem, p. 103.
25 Le Tra ité de pa ix de Bu ca rest, 28 ju il let (10 Ao ut) 1913, p. 17.
26 Ibi dem.
27 Ibi dem.
28 С. Ско ко, нав. де ло, стр. 324.
29 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци кра ље ви не Ср би је, 1903–1914, књи га VI, све ска 3, бр. 176, 

стр. 241.
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Зна ју ћи да ру ска вла да има ве лик ути цај на ру мун ску вла ду и на кра ља 
Ка ро ла I, Ни ко ла Па шић је пред ло жио вла ди Ср би је да од ру ског ми ни стра 
у Бео граду за тра жи да ње го ва вла да ути че на ру мун ску вла ду, ка ко би ова 
оста ла со ли дар на са срп ском вла дом и та ко по мо гла за до во ље њу срп ских 
те ри то ри јал них зах те ва. Да кле, вла да Ср би је и вла да Ру му ни је ме ђу соб но 
су ути ца ле јед на на дру гу, јер им је био за јед нич ки ин те рес да се што пре 
за кљу чи мир. Срп ска вла да је одо бри ла ком про мис ко ји је пред ло жио Нико-
ла Па шић, и он је то на сед ни ци 23. ју ла обе ло да нио: да кле, Ср би ја је при-
ста ла да до ли на ре ке Стру ми це са гра дом Стру мом при пад не Бу гар ској.30

Ти ту Ма јо ре ску је у сво јој ку ћи упри ли чио са ста нак грч ке, срп ске и 
цр но гор ске де ле га ци је; у ин тим ној ат мос фе ри пред ло жио им је да сма ње 
сво је те ри то ри јал не зах те ве ра ди што бр жег за кљу че ња ми ра.31

На пле нар ној сед ни ци 23. ју ла Ти ту Ма јо ре ску је из нео за па жа ње да 
пре го во ри из ме ђу стра на ка ни су окон ча ни, те да се ре зул та ти не мо гу при-
ка за ти на пле нар ној сед ни ци. Опу но мо ће ним де ле га ти ма је су ге ри сао да се 
што пре уса гла се око глав них пи та ња, а и спо ред на пи та ња тре ба ре ши ти 
нај ду же за три да на, јер та да ис ти че спо ра зум о при мир ју и мо гло би се до-
го ди ти да се бор бе на ста ве. Исто га да на бу гар ска де ле га ци ја је по се ти ла 
Ти туа Ма јо ре ска; он је Бу га ри ма ста вио до зна ња да се ви ше не мо гу на да ти 
ре ви зи ји ми ров ног уго во ра од стра не ве ли ких си ла и да ће Ру му ни ја, у слу-
ча ју да по но во из би је рат, мо ра ти да на сту пи про тив Бу гар ске.32

Ру мун ски краљ Ка рол I пом но је пра тио рад ми ров не кон фе рен ци је, а 
та ко ђе је био до бро оба ве штен о ста ву ве ли ких си ла пре ма до го во ре ним 
од лу ка ма ма лих бал кан ских др жа ва. На дан 24. ју ла Ти ту Ма јо ре ску је био 
на при је му код кра ља Ка ро ла I, ка да је до шло до са гла сно сти да се ра до ви 
ми ров не кон фе рен ци је што пре окон ча ју, да би се из бе гло упли та ње ве ли ких 
си ла.

На пле нар ној сед ни ци 24. ју ла срп ски де ле гат Ми ро слав Спа лај ко вић 
са оп штио је да су срп ско-бу гар ски пре го во ри у по гле ду по де ле те ри то ри ја 
за вр ше ни и да је спо ра зум по стиг нут.33 За и ста, већ то га да на две стра не су 
пот пи са ле дво стран уго вор. Под при ти ском фран цу ског ми ни стра у Бу ку-
ре шту Ка ми ја Блон де ла, грч ка де ле га ци ја је де ли мич но од у ста ла од не ких 
те ри то ри јал них зах те ва, та ко да је Ти ту Ма јо ре ску мо гао са за до вољ ством 
при ме ти ти да је до го вор потписaн.34 Та да се цр но гор ски де ле гат Јо ван Ма-
та но вић обра тио са зах те вом да се Цр ној Го ри усту пи део те ри то ри ја ко је 
су при па ле Ср би ји на кон по де ле осман ског на сле ђа; ци љао је на Сан џак, уз 
обра зло же ње по тре бе да Цр на Го ра по ве ћа те ри то ри ју. Ис та као је да је Црна 
Го ра са 40.000 вој ни ка и офи ци ра уз Ср би ју ра то ва ла про тив Бу гар ске у Првом 
бал кан ском ра ту, а у Дру гом бал кан ском ра ту, ра ту ју ћи уз Ср би ју то ком 10 
ме се ци, из гу би ла је 14.000 рат ни ка (33% сво га вој ног са ста ва). До дат но је 
ис та као да је цр но гор ски краљ Ни ко ла I Пе тро вић дед ре ген та Алек сан дра 

30 Ibi dem, бр. 177, стр. 242.
31 Le Tra ité de pa ix de Bu ca rest, 28 ju il let (10 Ao ut) 1913, p. 25.
32 T. Ma i o re scu, нав. де ло, p. 105.
33 Le Tra ité de pa ix de Bu ca rest, 28 ju il let (10 Ao ut) 1913, p. 37.
34 С. Ско ко, нав. де ло, стр. 326.



60

Ка ра ђор ђе ви ћа, па би до тич не те ри то ри је прак тич но оста ле под срп ском 
вла шћу.35

На пле нар ној сед ни ци 25. ју ла пред вод ник грч ке де ле га ци је Елеф те ри ос 
К. Ве ни зе лос об ја вио је да су и грч ко-бу гар ски ста во ви уса гла ше ни. Оче вид-
но за до во љан, Ти ту Ма јо ре ску је пре по ру чио свим ше фо ви ма де ле га ци ја да 
под хит но оба ве сте сво је ар ми је о по стиг ну том спо ра зу му, уз на ред бу да се 
до са да ње при мир је про ду жи на нео д ре ђе но вре ме; сум њи чи ло се да би Бу-
гар ска, не за до вољ на по стиг ну тим ре ше њи ма, мо гла по но во да се огла си на 
бој ном по љу.36 Име но ва на је ко ми си ја за са ста вља ње ми ров ног уго во ра, у 
са ста ву: Си ме он Ра дев (Бу гар ска), Ни ко лас По ли тис (Грч ка), Ми ро слав Спа-
лај ко вић (Ср би ја), Јо ван Ма та но вић (Цр на Го ра), Алек сан дру Писoски и И. 
Ч. Фи ли ти (Ру му ни ја). На пред лог Елеф те ри о са К. Ве ни зе ло са, у ко ми си ју 
је јед но гла сно укљу чен ру мун ски ге не рал Kонстантин Ко ан да.37

На пле нар ној сед ни ци 26. ју ла Ти ту Ма јо ре ску је про чи тао пи сма ко ја 
је до био од вла да Ау стро у гар ске и Ру си је у по гле ду евен ту ал не ре ви зи је уго-
во ра ко ји је тек тре ба ло да бу де пот пи сан у Бу ку ре шту. Ис ти чу ћи да та ква 
прет ња ви си као Да мо клов мач над кон фе рен ци јом, на гла сио је да је још у 
по чет ној фа зи пре го во ра, 24. ју ла, ру ски ми ни стар у Бу ку ре шту Н. Н. Шебе-
ко упу тио но ту ру мун ској вла ди с на зна ком да и Ру си ја ра чу на са ре ви зи јом 
ре ше ња ми ров не кон фе рен ци је, по што не же ли дoзволити сла бље ње Бу гар-
ске. Уо ста лом, пред вод ник бу гар ске де ле га ци је Си ме он Ра дев при знао је да 
су они при хва ти ли усло ве си ла по бед ни ца са убе ђе њем да ће усле де ти ре-
ви зи ја од стра не ве ли ких си ла.

На чин и тре ну так ко је је Ти ту Ма јо ре ску ода брао да би пред ста вио 
при мље не но те, не за ин те ре со ва ност за из ја ву бу гар ског де ле га та, као и чи-
ње ни ца да се о ре ви зи ји ви ше ни је ни го во ри ло, до каз су успе ха ру мун ске и 
срп ске ди пло ма ти је, ко је су обез бе ди ле и по др шку ве ли ких си ла Не мач ке и 
Фран цу ске. Бу гар ска де ле га ци ја, иа ко је схва ти ла да не ће би ти на же ље ни 
на чин по др жа на од Ру си је и Ау стро у гар ске, осе ти ла је олак ша ње што ће се 
мо ћи ча сно по ву ћи пред бу гар ским по ли тич ким кру го ви ма.

У име срп ске де ле га ци је Ми ро слав Спа лај ко вић је из ја вио да су на ми-
ров ној кон фе рен ци ји све де ле га ци је во ђе не же љом да на Бал ка ну за вла да мир 
и да је тај циљ по стиг нут. Цр но гор ски де ле гат, ге не рал Ву ко тић, из ра зио је 
сво ју са гла сност са из ја вом срп ског де ле га та. Ти ту Ма јо ре ску је, из ра зив ши 
на ду да го во ри на за до вољ ство це ло куп но га са ста ва ми ров не кон фе рен ци је, 
на гла сио да је из ја ва бу гар ског пред став ни ка Тон че ва уне та у за пи сник, али да 
она ни ти мо же осла би ти, ни ти ума њи ти пра во ва ља ност ми ров ног уго во ра. 

По ста ло је очи глед но да су си ле по бед ни це по до зри во од ба ци ле бу гар ске 
зах те ве ко ли ко због са ме Бу гар ске, то ли ко због опа сно сти од ве ли ких си ла 
ко је је шти те. На тој пле нар ној сед ни ци по че ло је из гла са ва ње чла на ка ми-
ров ног уго во ра.38 

35 Le Tra ité de pa ix de Bu ca rest, 28 ju il let (10 Ao ut) 1913, p. 60.
36 Ibi dem, p. 61.
37 Ibi dem, p. 62.
38 T. Ma i o re scu, нав. де ло, p. 107.
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По што су рад ни са стан ци углав ном све де ни на са ста вља ње уго во ра, 
ују тро 27. ју ла у Ми тро по лит ској ка те дра ли у Бу ку ре шту ми тро по лит са 
ти ту лом угро вла шки слу жио је бла го да ре ње, а при су ство ва ли су уче сни ци 
ми ров не кон фе рен ци је, ко ји ма је по ру че но да ви ше не тре ба да се сма тра ју 
ни као по бед ни ци, ни као по ра же ни, не го као са рад ни ци у овом пле ме ни том 
по ду хва ту.39 Исто га да на на пле нар ној сед ни ци де ле га ти су усво ји ли текст 
ми ров ног уго во ра ко јим је ко нач но ре ше на по де ла на след ства Осман ског 
цар ства и при вре ме но укло њен ру мун ско-бу гар ски спор.40 С об зи ром на 
по на ша ње бу гар ске де ле га ци је и на из ја ву Ди ми три ја Тон че ва, те на став 
бу гар ске по ли тич ке кла се пре ма су се ди ма Бу гар ске, пред став ни ци Ру му ни-
је, Грч ке и Ср би је тај но су се до го во ри ли да се по сле пот пи си ва ња ми ров ног 
уго во ра пот пи ше и тај ни до дат ни за пи сник за за јед нич ко де ло ва ње про тив 
Бу гар ске, ако би пре кр ши ла до го во ре ни ми ров ни уго вор.41 

По след ња сед ни ца ми ров не кон фе рен ци је одр жа на је 28. ју ла. Про чи тан 
је на црт ми ров ног уго во ра и све су га де ле га ци је одо бри ле, па се при сту пи-
ло пот пи си ва њу од стра не опу но мо ће них пред став ни ка свих пет др жа ва.42 
Тач но у под не де ле га ти су по но во би ли на бла го да ре њу у Ми тро по лит ској 
ка те дра ли у Бу ку ре шту, у при су ству кра ља Ка ро ла I и кра љи це Ели за бе те. 
По сле вер ско га об ре да сви су би ли на при је му код кра ља Ка ро ла I, а уве че су 
све де ле га ци је би ле на све ча ној ве че ри ко ју је краљ при ре дио у свом дво ру. 
То ком ве че ре краљ Ка рол I по ди гао је здра ви цу у част свих де ле га та, че сти-
та ју ћи им што су за крат ко вре ме ус пе ли да вас по ста ве мир на Бал ка ну.43

Ми ров на кон фе рен ци ја оце ње на је у исто ри ји као сјај ни успех ру мун ске 
ди пло ма ти је и окон ча ла је свој рад у све ча ној ат мос фе ри 28. ју ла 1913. као 
сла вље ми ра. Али, не су гла си це ме ђу бал кан ским др жа ва ма ни су ду го роч но 
от кло ње не, и ве ли ке си ле су ра ди ле на то ме да на Бал ка ну не бу де ми ра.44 
Ипак, би ла је то пр ва и по след ња ми ров на кон фе рен ци ја ма лих др жа ва Бал-
ка на, а без уче шћа ве ли ких си ла; због то га је до го вор мо гао би ти бр зо по стиг-
нут. Ипак, све ча ну ат мос фе ру ква ри ла су већ та да ра зна ме ђу соб на по до зре ња. 
Све де ле га ци је су пот пи са ле текст ми ров ног уго во ра, сва ка је до би ла по је дан 
при ме рак, и то је мо гао да бу де крај. Исто вре ме но, на пред лог грч ког де ле-
га та Ни ко ла са По ли ти са, ру мун ска, грч ка и срп ска де ле га ци ја пот пи са ле су 
за себ ни тај ни про то кол о са рад њи, за слу чај да бу гар ски пар ла мент не бу де 
ра ти фи ко вао ми ров ни спо ра зум.45

По сле под не истог да на Ни ко ла Па шић је по се тио Ти ту Ма јо ре ска и 
под нео му два пред ло га: да Ру му ни ја и Ср би ја скло пе са вез и да се на Ду-
на ву из гра ди мост код се ла Гру ја на ру мун ској и се ла Пра хо ва на срп ској 
оба ли. Ти ту Ма јо ре ску је од мах био за из гра њу мо ста, а у ве зи са скла па њем 
не ка квог са ве за од го во рио је нео д ре ђе но, са око ли ша њем. До ду ше, мо жда 

39 Le Tra ité de pa ix de Bu ca rest, 28 ju il let (10 Ao ut) 1913, p. 63.
40 С. Ско ко, нав. де ло, стр. 329.
41 Le Tra ité de pa ix de Bu ca rest, 28 ju il let (10 Ao ut) 1913, p. 66.
42 T. Ma i o re scu, нав. де ло, p. 109.
43 Z. Or nea, Viaţa lui Ti tu Ma i o re scu, vol. II, Edi tu ra Ştiinţifică, Bu cu reşti  1987, p. 241.
44 Ar hi ve le Naţio na le ale României, Bu cu reşti , fond Ca sa Regală, do sar 93/1913, f. 1–3.
45 T. Ma i o re scu, нав. де ло, p. 110.
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то и ни је би ла ње го ва над ле жност и не би се мо гло оства ри ти без одо бре ња 
кра ља Карoла I.46 Уз то је Ру му ни ја би ла тај ни са ве зник Трој ног са ве за, Ау стро-
у гар ска је би ла не при ја тељ Ср би је, а Ру си ја, не зва нич ни са ве зник Ср би је, 
би ла је про ти вик Ру му ни је. 

Да кле, и по сле Бу ку ре шта на Бал ка ну су ти ња ле ста ре не су гла си це.
Бу гар ска је би ла не за до вољ на што је из гу би ла не ка под руч ја на ко ја је 

по ла га ла пра во по сле по бе де бал кан ских са ве зни ка над Осман ским цар ством 
у Пр вом, а из гу би ла их на кон свог по ра за у Дру гом бал кан ском ра ту. Грч ка 
је има ла про бле ма с Тур ском око по де ле остр вâ у Егеј ском мо ру, и то је лако 
мо гло до ве сти до но вог ра та. Ср би ја и Цр на Го ра има ле су про бле ма на гра-
ни ци са Ал ба ни јом, где су по бу ње ни Ал бан ци на па да ли гра нич не ка ра у ле. 
У ју жној До бру џи бу гар ске ко ми те ду го роч но су на па да ли ру мун ске гра-
ни ча ре и се ла ру мун ских до се ље ни ка. Ипак, до га ђа ји су ишли сво јим то ком, 
Бу ку ре штан ски уго вор су ра ти фи ко ва ли пар ла мен ти свих др жа ва уче сни ца, 
а ме ђу пр ви ма бу гар ски пар ла мент. Зва нич на раз ме на ин стру ме на та ра ти-
фи ка ци је оба вље на је у Си на ји 17. ав гу ста 1913. Та да за цр та на по ли тич ка 
ма па Балканa оста ла је та ква, са ма лим из ме на ма, све до 1991. го ди не. 

Ми ров ни уго вор у Бу ку ре шту од јек нуо је као ве ли ки успех ру мун ске 
ди пло ма ти је. Већ 28. ју ла Ти ту Ма јо ре ску је при мио те ле грам ске по ру ке од 
ру мун ских ми ни ста ра акре ди то ва них у Бер ли ну, Па ри зу, Лон до ну и Ри му 
са че сти та њем за по стиг ну ти успех.47

Фран цу ски по ли тич ки кру го ви су до би ли по твр ду ис прав но сти сво га 
ра ни јег ста ва да се спо ра зу ме ва ње пре пу сти за ра ће ним стра на ма, као нај бо-
љем на чи ну да по сле скла па ња уго во ра не до ђе до но вих не по жељ них за пле-
та. Бри тан ска вла да је ме ђу пр ви ма пру жи ла по др шку ми ров ној кон фе рен ци-
ји, јер је још 26. ју ла 1913. пре ко сво га опу но мо ће ног ми ни стра у Бу ку ре шту 
по же ле ла де ле га ти ма успех. Не мач ка ди пло ма ти ја је ула га ла из у зет не на по ре 
сво јим ути ца јем на оста ле ве ли ке си ле, ка ко би све при зна ле Бу ку ре штан ски 
мир. Од мах на кон пот пи си ва ња ми ров ног уго во ра у Бу ку ре шту цар Вил хелм 
II че сти тао је успех кра љу Карoлу I, а не мач ка вла да је са оп шти ла ру мун ској 
вла ди да не са мо Не мач ка не го ни Фран цу ска ни Ита ли ја не ће по др жа ти ре-
ви зи ју уго во ра. Ита ли ја је са за до вољ ством при ми ла вест о по стиг ну том ми-
ров ном спо ра зу му за Бал кан, јер је ма ле бал кан ске др жа ве сма тра ла сво јим 
бу ду ћим са ве зни ци ма у спре ча ва њу Ау стро у гар ске да се про ши ри на Бал кан.

Ау стро у гар ска, иду ћи за сво јим ин те ре си ма, на сто ја ла је да иза зо ве 
ре ви зи ју уго во ра као што бе ше за тра жио и бу гар ски де ле гат Ди ми три је 
Тон чев ка да је пот пи си вао до ку мент у Бу ку ре шту, ма да је већ тај чин пот-
пи си ва ња и усту па ња углав ном озна чио крај ста ре прак се, ко ја је тра ја ла од 
1648. до 1913. го ди не, да ве ли ке си ле до пун ски раз ма тра ју и одо бра ва ју ми-
ров не уго во ре. Шеф ау стро у гар ске ди пло ма ти је гроф Ле о полд фон Брех толд 
че сти тао је Ти туу Ма јо ре скуу успех (ма да је до го вор оце нио као при вре ме но 
ре ше ње, на шта је Ма јо ре ску осор но од го во рио), а бу гар ској вла ди је мо гао 
са мо обе ћа ти да ће је и да ље по др жа ва ти и по ма га ти. 

46 Idem, p. 111.
47 Vi i to rul, Bu cu reşti , an. VI, 1913, nr. 1968, 2/15 au gust, p. 3.
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По себ но је за ни мљив став Ру си је. Иа ко по чет но и ду го роч но уз Бу гар-
ску, ово га пу та ру ска ди пло ма ти ја ни је би ла упор на у зах те ву за ре ви зи ју 
ми ров ног спо ра зу ма, не же ле ћи да на не се ште ту Ср би ји, ко ју је оце ни ла као 
по у зда ни јег са ве зни ка од Бу гар ске.

Све у све му, упр кос не за до вољ ству и ста ву Бу гар ске, Бал кан је пре стао 
би ти „бу ре ба ру та” док су се о ми ру ста ра ле бал кан ске зе мље, ко ји ма се 
при дру жи ла Ру му ни ја, а чим су се уме ша ле ве ли ке си ле, по стао је по ново 
из вор за пле та и из био је Ве ли ки свет ски рат. 

TRATATUL DE LA BUCUREŞTI DIN 1913 – UN SUCCES SEMNIFICATIV,  
DE SCURTĂ DURATĂ, AL DIPLOMAŢIEI SÂRBE ŞI ROMÂNE

Miodrag Ćuruškin

Rezumat

În lucrare sunt prezentate împrejurările şi firul evenimentelor în legătură cu sem-
narea Tratatului de la Bucureşti în anul 1913, prin care s-a încheiat Cel de-al Doilea 
Război Balcanic. Negocierile de pace între părţile beligerante (România, Serbia, Grecia 
şi Muntenegru – de o parte, şi Bulgaria – de cealaltă parte) s-au desfăşurat la Bucureşti, 
în perioada 17-28 iulie. Tratatul, semnat la 10 august 1913, a reuşit cel puţin pentru o 
perioadă scurtă şi într-o anumită măsură să liniştească tensiunile din Balcani. Din acest 
punct de vedere, tratatul este considerat un succes al diplomaţiei sârbe şi române.

THE TREATY OF BUCHAREST FROM 1913 – A SIGNIFICANT SHORT-TERM  
SUCCESS OF THE SERBIAN AND ROMANIAN DIPLOMACY

Miodrag Ćuruškin

Summary

The article presents the circumstances and the chain of events related to the signing 
of the Treaty of Bucharest in 1913, which marked the end of the Second Balkan War. The 
peace negotiations between the belligerent parties (Romania, Serbia, Greece, Montenegro 
– on one side, and Bulgaria – on the other side) were held in Bucharest, on July 17-28. 
The Treaty, concluded on the 10th of August 1913, managed at least for a short period of 
time and to a certain extent to settle the matters in the Balkans. For this standpoint, the 
Treaty is considered a success of the Serbian and Romanian diplomacy.
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З о р а н  М а р к о в
Г о р а н  Н и к о л и ћ  Н е у з и н с к и

СРП СКЕ ПА РО ХИЈ СКЕ ЦР КВЕ У РУ МУ НИ ЈИ  
НА СТА РИМ РАЗ ГЛЕД НИ ЦА МА1

СА ЖЕ ТАК: Срп ске цр кве са да на шње те ри то ри је Ру му ни је за сту пље не су 
на нај ста ри јим град ским и се о ским раз глед ни ца ма. При ре ђе на ти по ло ги ја ни је 
ком плет на, с об зи ром на то да број до са да не и ден ти фи ко ва них раз глед ни ца сва-
ка ко мо же би ти чак и ве ћи од ис тра же ног фон да. Рад об у хва та све га 40 раз ли чи тих 
ти по ло шких је ди ни ца, пред ста вља ју ћи 24 црквенe општ инe са под руч ја Епар хије 
те ми швар ске.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: то по граф ске раз глед ни це, кар то фи ли ја, срп ске цр кве, ру-
мун ски Ба нат, Ср би у Ру му ни ји, Епар хи ја те ми швар ска.

Цр кве спа да ју у ка те го ри ју ре пре зен та тив них зи да них обје ка та, ка ко 
за се о ску та ко и за град ску сре ди ну. Нај ста ри је са чу ва не то по граф ске фо то-
гра фи је углав ном при ка зу ју сим бо лич не гра ђе ви не људ ске за јед ни це, ме ђу 
ко ји ма су у ве ћи ни слу ча је ва и вер ски објек ти (цр кве, си на го ге, џа ми је).2 
Ова спе ци фич ност на ста вља се и у слу ча ју пр вих илу стро ва них раз глед ни-
ца. Цр кве ни објек ти су за сту пље ни на ве ћи ни се о ских раз глед ни ца, би ло 
да је реч о пред ста ва ма са ком по зит ном или по је ди нач ном те ма ти ком.3

Срп ске цр кве са да на шње те ри то ри је Ру му ни је за сту пље не су на нај-
ста ри јим се о ским и град ским раз глед ни ца ма, али по сто је од ре ђе не спе ци-
фич но сти: у ме шо ви тим ет нич ким за јед ни ца ма, где је би ла до ми нант на 
не мач ка или ма ђар ска ет нич ка ком по нен та, уре ђи ва ње, штам па ње и оп ти цај 
раз глед ни ца би ли су из ра же ни ји не го у оста ли ма. Та ко, на при мер, у се лу 

1 Но вем бра 2020. го ди не, у окви ру „Да на срп ске кул ту ре у Те ми шва ру”, Зо ран Мар ков је при-
ре дио он лајн пре зен та ци ју „Ср би у Ру му ни ји на раз глед ни ца ма (крај XIX ве ка – пр ва по ло ви на 
XX ве ка)”. Чла нак по све ћен срп ским цр ква ма у Ру му ни ји на ста рим раз глед ни ца ма за сни ва се 
на по ме ну тој пре зен та ци ји и об у хва та све га 40 раз ли чи тих ти по ло шких је ди ни ца, пред ста вља-
ју ћи 24 црквенe општ инe са под руч ја Епар хи је те ми швар ске.

2 На ци о нал ни му зеј Ба на та у Те ми шва ру (у на став ку НМБуТ), Исто риј ска збир ка, инв. бр. 
29022 – фо то граф ски кли ше из по след њих де це ни ја XIX ве ка, ко ји при ка зу је Ри мо ка то лич ку сабор-
ну цр кву у Те ми шва ру. Убра ја се ме ђу нај ста ри је фо то граф ске при ка зе по ме ну те цр кве; Исто риј ска 
збир ка, инв. бр. 29412 – фо то граф ски кли ше с кра ја XIX ве ка, пред ста вља па но рам ски по глед на 
да на шњу ули цу Ма ра ше шти у Те ми шва ру Гра ду, у по за ди ни се при ме ћу је град ска си на го га. 

3 Göncz József, Bognár Béla, Szép TE MES Megyénk ~ Fru mo sul no stru ju deț TI MIȘ, Un ser 
schönes Ko mi tat TE MES, So pron –Szom bat hely 2012.
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Вар ја шу би ла је раз ви је на уре ђи вач ка и фо то граф ска де лат ност па по сто је 
број не то по граф ске раз глед ни це на ко ји ма је ре про ду ко ва на и срп ска цр ква.4 
Дру ги аспект ко ји је фа во ри зо вао про мет раз глед ни ца био је и еко ном ски 
фак тор – бла го ста ње за јед ни це, што је при вла чи ло из да вач ке ку ће из Бу дим-
пе ште, Бе ча итд.5

Цр кве су ау тен тич ни до каз при су ства или не ка да шњег по сто ја ња ет нич-
ко-вер ских за јед ни ца на јед ном ло ка ли те ту. Наш рад је за сно ван на илу стратив-
ном ма те ри ја лу, иден ти фи ко ва ном то ком го ди на са ку пља ња и ис тра жи ва ња. 
При ре ђе на ти по ло ги ја ни је пот пу на, с об зи ром на то да број до са да не и ден-
ти фи ко ва них раз глед ни ца мо же би ти чак и ве ћи од ис тра же ног фон да. По што 
је ско ро сва ки се о ски ло ка ли тет по чет ком ХХ ве ка имао ме сне фо то гра фе 
и из да ва че, по сто ји ве ли ка ве ро ват но ћа да ће се мно ге раз глед ни це, ко је до 
са да ни смо иден ти фи ко ва ли, по ја ви ти у ма ње-ви ше бли ској бу дућ но сти.

Ва жан де таљ на шег ис тра жи ва ња ве зан је за чи ње ни цу да за ве ли ки 
број срп ских на се ља у Ру му ни ји не ма мо ста рих илу стро ва них раз глед ни ца, 
ко је при ка зу ју срп ске пра во слав не ме сне цр кве кра јем XIX и у пр вој по лови-
ни XX ве ка: Бе ло бре шка, Ди њаш, Ке твељ, Кнез, Љуп ко ва, Наћ фа ла, Пе тро во 
Се ло, По же же на, Ра дим ња и дру ге. 

По себ на си ту а ци ја по сто ји у ве зи с Те ми шва ром. Две од све га три град-
ске срп ске цр кве из Те ми шва ра, град ска и фа брич ка, по ја вљу ју се на де сетине, 
мо жда и сто ти не ти по ло шких ва ри јан ти.6 Због то га смо се, што се ти че те ми-
швар ских цр ка ва, опре де ли ли за при каз јед не је ди не ти по ло шке ва ри јан те, 
по мо гућ но сти нај ста ри је иден ти фи ко ва не. Раз глед ни ца ко ју је Хен рик Ур ман 
об ја вио у Те ми шва ру 1897. го ди не спа да у ка те го ри ју нај ста ри јих да нас по-
зна тих те ми швар ских раз глед ни ца.7 Сма тра мо да срп ске цр кве у Те ми шва ру, 
због обим не по сто је ће гра ђе, за слу жу ју по себ ни на уч ни рад по све ћен њи ма.

Наш чла нак не об у хва та цр кве срп ских ма на сти ра Те ми швар ске епар-
хи је. Ме ђу цр ква ма срп ских ма на сти ра у Ру му ни ји, уло гу па ро хиј ске ис пу-
ња ва са мо она из Све тог Ђур ђа, и то за срп ску за јед ни цу из Шен ђур ца.8 Али 
ста рин ске раз глед ни це ово га ма на сти ра ни су иден ти фи ко ва не то ком на шег 
ис тра жи ва ња.

Рад по све ћен срп ским цр ква ма у Ру му ни ји на ста рим раз глед ни ца ма 
огра ни чен je на раз глед ни це об ја вље не и у оп ти ца ју од кра ја XIX ве ка па 
све до ме ђу рат ног пе ри о да, док но ви ја из да ња или ре про дук ци је ста рих раз-
глед ни ца ни су укљу че ни.

4 Зо ран Мар ков, „Вар јаш на раз глед ни ца ма (1899–1947)”, Те ми швар ски збор ник, 12, Но ви 
Сад 2020, 28.

5 Исто, 28–30.
6 НМБуТ, Исто риј ска збир ка, инв. бр. 21992–21993; инв. бр. 22082–22084; инв. бр. 27515; 

инв. бр. 30720–30784. Му зеј ска збир ка ста рих раз глед ни ца об у хва та ма ње од 200 раз ли чи тих 
при ме ра ка те ми швар ских раз глед ни ца, у раз до бљу од кра ја XIX па до сре ди не XX ве ка. Ди ги-
тал на збир ка му зе ја об у хва та дру гих ско ро 400 раз ли чи тих при ме ра ка. Ве ли ки број тих раз глед-
ни ца пред ста вља ју упра во вер ска зда ња са под руч ја Те ми шва ра, ме ђу ко ји ма се по ја вљу ју и 
срп ске цр кве (град ска и фа брич ка).

7 Tho mas Re mus Moc hnacs, „Pri ma car te poștală ilustrată ti mișoreană”, Lec turn, III, бр. 2 (10), 
Ti mișoa ra 2015, 3–4.

8 Сте ван Бу гар ски, Срп ско пра во сла вље у Ру му ни ји, Те ми швар – Бео град – Но ви Сад 1995, 175.
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Што се ти че укљу че них раз глед ни ца, рад об у хва та све га 40 раз ли чи тих 
ти по ло шких је ди ни ца, пред ста вља ју ћи 24 црквенe општ инe са под руч ја да-
на шње Те ми швар ске епар хи је. На кон основ не ана ли зе свих 40 ти по ло шких 
је ди ни ца, мо же се за кљу чи ти сле де ће: 

1. У по гле ду те ма ти ке, ком по зит не раз глед ни це су у ве ћем бро ју, али је 
раз ли ка за не мар љи ва, има ју ћи у ви ду да су јед но те мат ске са мо са три је ди-
ни це ма ње број ни је од ком по зит них; 

2. Да ти ра ње ста рих раз глед ни ца уста но вља ва се ана ли зом по ле ђи не, у 
од но су на по штан ска пра ви ла, на сна зи до/од 1906. го ди не. Пре ма по ме ну тим 
пра ви ли ма, нај ве ћи део ана ли зи ра них раз глед ни ца укла па се у ка те го ри ју 
но ви јих из да ња, на кон 1906. го ди не (са мо 10 ти по ло шких је ди ни ца, од све-
га 40, да то ва на су у раз до бљу од 1897. до 1906. го ди не); 

3. Ка да је реч о ко ло ри сти ци, пре о вла да ва ју цр но-бе ла мо но кром на 
из да ња; је ди но 8 ти по ло шких је ди ни ца су ко ло ри са не, од тих са мо 2 раз-
глед ни це ре про ду ко ва не су у ли то гра фи ји а оста ле у штам пар ском си сте му;

4. Из да ва чи и фо то гра фи ко ји се по ја вљу ју на иден ти фи ко ва ним раз-
глед ни ца ма су углав ном ло кал ци. Има мо и зна ча јан број раз глед ни ца на 
ко ји ма се по ја вљу ју ме сни из да ва чи, из на се ља ко је упра во про мо ви шу. Ређи 
су слу ча је ви ка да се по ја вљу ју ме ђу на род ни из да ва чи или из да вач ке рад ње 
на ци о нал ног ка рак те ра. Од ло кал них рад њи по ми ње мо вр шач ку фо то граф-
ску ра ди о ни цу Јо ва на Дај ко ви ћа, или бо ље ре че но ра ди о ни цу Дај ко ви ће вих 
на след ни ка. Из Вр шца је и фо то граф ска рад ња А. Вај се ра. Од ме сних из да-
вач ких рад њи по ми ње мо: Си мо на Мик ши ћа из Ке че, Јо ха на Ги ли ха из Вар-
ја ша, Ми кло ша Хол ца из Мо но што ра, Јо же фа М. Хол цеј се на из Печ ке, Мар ка 
Вај са из Над ла ка, Ме ште ро ви ћа и Јо ва но ви ћа из Ча ко ва или Хен ри ка Ур ма-
на из Те ми шва ра. Ме ђу из да вач ким рад ња ма на ци о нал ног зна ча ја има мо 
Ри гле ра („Ri gler r. t.”) из Бу дим пе ште, Ле о пол да Вај са (Le o pold We isz) из 
Бу дим пе ште или Ма ђар ску штам пар ску ком па ни ју (Magyar Fénynyom dai 
Részvénytársaság), та ко ђе из Бу дим пе ште. Од ме ђу на род них из да ва ча вре ди 
по ме ну ти ком па ни ју Вјур тле и син (Würt hle & Sohn) из Салц бур га.

Чла нак је за ми шљен као пре ам бу ла то ли ко же ље ног ал бу ма по све ће ног 
раз глед ни ца ма српскe заједницe у Ру му ни ји, а об у хва та раз глед ни це из 
при ват них ко лек ци ја Зо ра на Мар ко ва, Го ра на Ни ко ли ћа Не у зин ског9 и Љубо-
ми ра Сте па но ва10 али и из он лајн окру же ња, и ту по себ но по ми ње мо ма ђар-
ску ди ги тал ну збир ку Хун га ри ка на.11 

9 Ро дом из Опо ва, срп ски Ба нат. Ду го го ди шњи ко лек ци о нар и љу би тељ ба нат ске исто ри је, 
са рад ник Љу бо ми ра Сте па но ва.

10 Сви при мер ци на ве де ни као са став ни део ко лек ци је Љу бо ми ра Сте па но ва је су вла сни-
штво ње го ве по ро ди це. Ске ни ра не раз глед ни це у вла сни штву по ро ди це Љу бо ми ра Сте па но ва 
об ра ђе не су љу ба зно шћу Љу бо ми ро ве ћер ке, Ве сне (Сте па нов) Ро шке, ко јој и овим пу тем из ра-
жа вамо ду бо ку за хвал ност. Љу бо мир Сте па нов (1952–2015) био је по за ни ма њу еко но ми ста, али 
по по зи ву исто ри чар и мо но гра фист, је дан од нај зна чај ни јих ис тра жи ва ча исто ри је Ср ба у Ру му-
ни ји. Об ја вио је књи ге и мно го број не ра до ве у струч ним ча со пи си ма. Ба вио се и ко лек ци о нар-
ством; ње го во пр во бит но ин те ре со ва ње за сни ва ло се на са ку пља њу пред ме та срп ске кул тур не 
ба шти не са да на шње те ри то ри је Ру му ни је.

11 https://www.hun ga ri ca na.hu/en/, при сту пље но сај ту апри ла 2022. 
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Ти по ло ги ја то по граф ских раз глед ни ца. 
Па ро хиј ске срп ске пра во слав не цр кве у Ру му ни ји

1. Арад
Ти по ло шки број: I.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: згра да Срп ске пра во слав-

не цр кве, фотографисанa од по за ди не (с ис точ не стра не). Илу стра ци ја пре-
кри ва це ло куп ну кар тон ску по вр ши ну.

Да ти ра ње: око 1910. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): [незнани].
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: сви штам па ни тек сто ви на ма ђар ском 

су је зи ку. На авер су, у гор њем де лу, у јед ном ре ду: текст, ујед но и ети ке та 
илу стра ци је „Az ara di gör. kel. szerb tem plom.” (Срп ска арад ска гр ко и сточ на 
цр ква). На ре вер су: „LEVELEZŐ-LAP” (Раз глед ни ца).

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): по штан ска мар ка и пе ча ти 
не до ста ју.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): збир ка Му зе ја Зем плен 

(Zemplén) у Се рен чу (Sze rencs), Ма ђар ска.12 По сла та из Ара да (?), 6. де цем бра 
1926. го ди не.

Ти по ло шки број: II.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: згра да Срп ске пра во слав-

не цр кве, фотографисанa с ле ве стра не. Илу стра ци ја пре кри ва це ло куп ну 
кар тон ску по вр ши ну.

Да ти ра ње: око 1910. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): [незнани].
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, по ли кро ми ја (ко ло ри са на), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: штам па ни тек сто ви су на ма ђар ском 

и фран цу ском је зи ку. На авер су, у гор њем де лу, у два ре да: текст, ујед но и 
ети ке та илу стра ци је „Arad / Az ara di szerb tem plom” (Арад / Срп ска арад ска 
цр ква). На ре вер су, у два ре да: „CAR TE PO STA LE” (Раз глед ни ца) / „LEVE-
LEZŐ-LAP” (Раз глед ни ца). Та ко ђе на ре вер су, у до њем ле вом углу, се ри ја 
раз глед ни це: „57.”.

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): по штан ска мар ка и пе ча ти 
не до ста ју.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): про да та у окви ру ме ђу-

на род не аук ци је.13 Ни је би ла у оп ти ца ју.

12 https://gal lery.hun ga ri ca na.hu/en/Sze ren csKe pe slap/1159409/?list=eyJxdWVyeSI6ICJhcmFk
IHN6ZXJi In0&img=0, при сту пље но сај ту апри ла 2022. 

13 https://www.da ra banth.co m/en /ma jor-auc tion/38/ca te go ri es~Po stcards/Transylva ni a~15646/
Arad-Szerb-tem plom-Ser bian-church-fl~II2599963, при сту пље но сај ту апри ла 2022. Аук ци о на кућа 
„Da ra banth” у Бу дим пе шти.
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2. Вар јаш14

Ти по ло шки број: I.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: згра да Срп ске ште ди о ни це 

(1), згра да Срп ске пра во слав не цр кве (2) и згра да Срп ске чи та о ни це и го сти-
о ни це (3).

Да ти ра ње: око 1900. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Ри глер („Ri gler r. t.”) из Бу-

дим пе ште (1), Јо ван Сто ја но вић из Вар ја ша [?] (2).15

Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: на срп ском су и ма ђар ском је зи ку. На 

авер су, цен трал но, у јед ном ре ду: „ПО ЗДРАВ ИЗ ВАР ЈА ША.”. Сва ка илу-
стра ци ја са др жи штам па ни нат пис или ети ке ту: „Срп ска ште ди о ни ца.”, 
„Срп ска цр ква.” и „Срп ска чи та о ни ца и го сти о ни ца.”. Са ле ве стра не авер са, 
у до њој по ло ви ни, вер ти кал но од штам па но име из да ва ча „Ri gler r. t., Bu da pest.” 
(Ри глер р. т., Бу дим пе шта). На ре вер су: „LEVELEZŐ-LAP” (Раз глед ни ца).

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „PERJÁMOS VALKÁNY 
90 SZ / 900 / AUG / 4”; „[…] / 900 / AUG / 5”.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): при ват на збир ка Љу бо-

ми ра Сте па но ва. По сла та из Вар ја ша, 4. ав гу ста 1900. го ди не.16

Ти по ло шки број: II.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: па но ра ма глав не ули це, 

са по гле дом пре ма Ри мо ка то лич кој цр кви; у по за ди ни при ме ћу је се Срп ска 
цр ква. Илу стра ци ја пре кри ва 70% кар тон ске по вр ши не.

Да ти ра ње: око 1901. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Франц Ју ли јус Елс нер (Franz 

Ju li us Els ner или El szner F. Gyula) из Вар ја ша (1), Франц Ју ли јус Елс нер из 
Вар ја ша (2).17

14 О Вар ја шу на раз глед ни ца ма пи са но је и у Те ми швар ском збор ни ку 12/2020, стр. 25–60. 
У том на пи су об у хва ће не су и ме сне срп ске цр кве на раз глед ни ца ма. Ипак се из дво је на гра ђа о 
њи ма по на вља и ов де, ра ди це ло ви то сти при ка за ода бра не те ме, сем што се раз глед ни це не ће 
по но во ре про ду ко ва ти.

15 Раз глед ни ца је де ло бу дим ске из да вач ке ку ће Ри глер („Ri gler r. t.”), а нај ве ро ват ни ји нару-
чи лац био је вар ја шки Ср бин тр го вац Јо ван Сто ја но вић, ко ји је рад њу отво рио још 1894. го ди не. 
Иа ко се срп ска то по граф ска те ма ти ка, тј. згра да Срп ске цр кве, по ја вљу је и на ка сни јим раз глед-
ни ца ма, у овој фа зи ис тра жи ва ња ни су нам по зна ти дру ге вар ја шке раз глед ни це са штам па ним 
тек сто ви ма на срп ском је зи ку или из да ња не ких срп ских ло кал них вар ја шких рад њи (З. Мар ков, 
Нав. де ло, 30).

16 З. Мар ков, Нав. де ло, 34.
17 Франц Ју ли јус Елс нер ро ђен је у Вар ја шу 8. ја ну а ра 1871. У 24. го ди ни жи во та, 1895. годи-

не, отво рио је тр го вин ску рад њу, та ко ђе усме ре ну на про да ју ме шо ви те ро бе. Рад ња је зва нич но 
за тво ре на 1914. го ди не. Франц Ју ли јус Елс нер био је у бра ку три пут: с пр вом су пру гом, Хе ле ном 
Еле о но ром Хоф ман (He le ne Ele o no re Hof fmann), сту пио је у брак 1895. го ди не; дру га по ре ду 
су пру га би ла је Ште фа ни ја Ма ри ја Би ро (Ste fa nia Ma ria Bi ro), а с по след њом, Ма ри јом Ја њић 
(Ma ria Ia nits) из Те ми шва ра, ве рио се 1936. го ди не. Имао је са мо јед но де те, ћер ку из пр вог бра ка, 
Хе ле ну Ели за бе ту Ју ли ју (He le ne Eli sa beth Ju lia), ро ђе ну 1896. го ди не у Вар ја шу и уда ту у Карпи-
ни шу. Франц Ју ли јус је пре ми нуо у Те ми шва ру (Ели за бе ти ну), 22 ав гу ста 1944. го ди не. На осно-
ву на шег ис тра жи ва ња, Фран цу Ју ли ју су Елс не ру мо гу се при пи са ти три раз ли чи те ти по ло шке 
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Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: сви штам па ни тек сто ви на ма ђар ском 

су је зи ку. На авер су, цен трал но, у гор њој по ло ви ни, у јед ном ре ду: „Üdvözlet 
Varjasról.” (По здрав из Вар ја ша). Је ди на илу стра ци ја раз глед ни це са др жи 
нат пис или ети ке ту: „Var jas-fötere.” (Вар јаш-цен тар). Са ле ве стра не авер са, 
цен трал но, вер ти кал но: име из да ва ча „R[K]iadó. El szner F. Gyula.” (Из да вач. 
Елс нер Ф. Ђу ла). На ре вер су: „Levelező-Lap.” (Раз глед ни ца). Та ко ђе на ре вер-
су, у ле вом до њем углу, при ме ћу ју се штам па на сло ва „L K”.

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „VAR JAS / 903 / JUN / 2”; 
„SZENT-PÉTER TORONTÁL VM./ 903 / JUN / 2”.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): при ват на збир ка Зо ра на 

Мар ко ва. Раз глед ни цу је по слао вар ја шки срп ски све ште ник Алек сан дар 
(зван Шан дор) Гру јић, из Вар ја ша 2. ју на 1903. го ди не, у Срп ски Све ти Пе тар 
(да нас Ве ли ки Сем пе тар) по во дом имен да на, Је ле ни Та та ро вић, су пру зи та-
мо шњег бе ле жни ка Бо го љу ба Та та ро ви ћа.18

Ти по ло шки број: III.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: па но ра ма глав не ули це, 

са по гле дом пре ма Ри мо ка то лич кој цр кви; у по за ди ни при ме ћу је се Срп ска 
цр ква. Илу стра ци ја пре кри ва це ло куп ну кар тон ску по вр ши ну.

Да ти ра ње: око 1901. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Франц Ју ли јус Елс нер (Franz 

Ju li us Els ner или El szner F. Gyula) из Вар ја ша (1), Франц Ју ли јус Елс нер из 
Вар ја ша (2).

Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: на ма ђар ском су је зи ку. На авер су, у 

ле вом гор њем углу, у јед ном ре ду: „Üdvözlet Varjasról” (По здрав из Вар ја ша). 
Је ди ној илу стра ци ји раз глед ни це не до ста је штам па на ети ке та. Са ле ве стра-
не авер са, у до њем углу: „Kiadó: El szner F Gyula.” (Из да вач: Елс нер Ф. Ђу ла). 
На ре вер су: „Levelező-Lap” (Раз глед ни ца).

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „VAR[…]AS / 903 / SEP / 21”; 
„WI EN 9[…] / 66 / 22.9.03”.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): при ват на збир ка Љу бо-

ми ра Сте па но ва. По сла та из Вар ја ша, 21. сеп тем бра 1903. го ди не.19

Ти по ло шки број: IV.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: па но ра ма глав не ули це, 

са по гле дом пре ма не мач кој Ри мо ка то лич кој цр кви; у по за ди ни при ме ћу је 
се Срп ска цр ква. Илу стра ци ја пре кри ва 70% кар тон ске по вр ши не.

Да ти ра ње: око 1907. го ди не.

раз глед ни це Вар ја ша. Био је из да вач и на ру чи лац по ме ну тих раз глед ни ца, док је фо то граф, бар 
у јед ном слу ча ју, био Се ми клу ша нин Ло ринц Бел грам (З. Мар ков, Нав. де ло, 29).

18 З. Мар ков, Нав. де ло, 37.
19 Исто, 38.
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Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Ле о полд Вајс (Le o pold We isz) 
из Бу дим пе ште (1).20

Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, по ли кро ми ја (црн туш на жу то обо је ној 
под ло зи), штам па.

Штам па ни тек сто ви и нат пи си: сви штам па ни тек сто ви на ма ђар ском 
су је зи ку. На авер су, у гор њем де лу, у јед ном ре ду, штам па ни текст, ујед но 
и ети ке та илу стра ци је „Üdvözlet Varjasról – Főutca” (По здрав из Вар ја ша – 
Глав на ули ца). На ре вер су: „LEVELEZŐ-LAP” (Раз глед ни ца). Та ко ђе на 
ре вер су, у ле вом до њем углу, ини ци ја ли из да ва ча и број раз глед ни це „W. L. 
1337”. У су прот ном углу ре вер са, се ри ја раз глед ни це „9837”.

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „[…]AR JAS / […]”.
Спољ не ди мен зи је: 138 x 88 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): при ват на збир ка Зо ра на 

Мар ко ва. По сла та из Вар ја ша, али је да тум не чи тљив. По штан ски пе чат није 
до бро очу ван.21

Ти по ло шки број: V.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: згра да Срп ске пра во слав не 

цр кве, са фа са дом фо то гра фи са ном с де сне стра не. Илу стра ци ја пре кри ва 
це ло куп ну кар тон ску по вр ши ну.

Да ти ра ње: око 1907. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Ле о полд Вајс (Le o pold We isz) 

из Бу дим пе ште (1).
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, по ли кро ми ја (црн туш на жу то обо је ној 

под ло зи), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: сви штам па ни тек сто ви на ма ђар ском 

су је зи ку. На авер су, у гор њем де лу, у јед ном ре ду: текст, ујед но и ети ке та 
илу стра ци је „Üdvözlet Varjasról – Szerb tem plom” (По здрав из Вар ја ша – Срп-
ска цр ква). На ре вер су: „LEVELEZŐ-LAP” (Раз глед ни ца). Та ко ђе на ре вер су, 
у ле вом до њем углу: ини ци ја ли из да ва ча и број раз глед ни це „W. L 1340”. У 
су прот ном углу ре вер са, при ме ћу је се се ри ја раз глед ни це „9847”.

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „[…]AR JAS / […]”.
Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): про да та у окви ру ме ђу-

на род не аук ци је 2019. го ди не.22 По сла та из Вар ја ша, али је да тум не чи тљив. 
По штан ски пе чат ни је до бро очу ван.

Ти по ло шки број: VI.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: па но ра ма глав не ули це, 

са по гле дом пре ма Ри мо ка то лич кој цр кви; у по за ди ни – Срп ска цр ква. Илу-
стра ци ја пре кри ва 90% кар тон ске по вр ши не.

20 Из да вач ка ку ћа Ле о пол да Вај са (Le o pold We isz) јед на је од нај по зна ти јих бу дим ских из-
да вач ких рад њи с по чет ка ХХ ве ка и би ла је при сут на с број ним се ри ја ма то по граф ских раз гледни-
ца на ба нат ском под руч ју. У слу ча ју оп шти не Вар јаш, иден ти фи ко ва ли смо до са да че ти ри ти па 
вар ја шких раз глед ни ца, об ја вље на нај ве ро ват ни је око 1907. го ди не (З. Мар ков, Нав. де ло, 41).

21 З. Мар ков, Нав. де ло, 42.
22 https://axi o art.com /te tel/var jas-va ri as-szerb-tem plom-w-l-1340-ser bian-church-?se arch=var jas, 

при сту пље но сај ту де цем бра 2018. Аук ци о на ку ћа „Da ra banth” у Бу дим пе шти.
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Да ти ра ње: око 1914. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Јо хан Ги лих (Jo hann Gil lich) 

из Вар ја ша (1).23

Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: тек сто ви су на не мач ком и на ма ђар-

ском је зи ку. На авер су, у до њем ле вом углу, у јед ном ре ду: „Gruss aus Var jas” 
(По здрав из Вар ја ша). Та ко ђе на авер су, у де сном до њем углу: текст „Üdvözlet 
Varjasról” (По здрав из Вар ја ша). На ре вер су; „LEVELEZŐ-LAP” (Раз глед ни ца). 
Исто на ре вер су, с ле ве стра не, по сре ди ни, вер ти кал но: име из да ва ча „Gil lich 
J. vegyeske re skedése” (про дав ни ца Ј. Ги ли ха).

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „VAR JAS / 917-FEB-7-N8”.
Спољ не ди мен зи је: 138 x 87 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): при ват на збир ка Зо ра на 

Мар ко ва. По сла та из Вар ја ша, 7. фе бру а ра 1917. го ди не.24

Ти по ло шки број: VII.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: па но ра ма глав не ули це 

и згра да Срп ске цр кве. Илу стра ци ја пре кри ва це ло куп ну кар тон ску по вр-
ши ну.

Да ти ра ње: око 1924. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): [незнани].
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (тип се пи ја), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: на ру мун ском су и на не мач ком је зи ку. 

На авер су, у гор њем де лу, цен трал но: „VA RIAȘ” (Вар јаш). Исто на авер су, у 
два ре да, ети ке та илу стра ци је: „Pro me na da prin cip. și Bi se ri ca Sârbă / Ha up tal-
lee u. serb. Kir che” (Глав но ше та ли ште и Срп ска цр ква). По за ди на не са др жи 
штам па не тек сто ве.

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): по штан ска мар ка и пе ча ти 
не до ста ју.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): при ват на збир ка Љу бо-

ми ра Сте па но ва. Ни је би ла у оп ти ца ју.25

23 Јо хан Ги лих ро ђен је у Вар ја шу 7. мар та 1879, а у 27. го ди ни жи во та, 1906, отво рио је у 
се лу тр го вин ску рад њу, усме ре ну на про да ју ме шо ви те ро бе. Фа сци кла са до ку мен ти ма по ме ну те 
фир ме ко ја се чу ва у На род ном ар хи ву Ру му ни је у Те ми шва ру, не са др жи по дат ке у ве зи са го-
ди ном за тва ра ња рад ње. Јо хан је био оже њен Евом Елс нер (Eva Els ner, 1880–1934), мла ђом се стром 
Фран ца Ју ли ју са Елс не ра. На кон смр ти пр ве су пру ге оже нио се Ма ри јом Граф (Ma ria Graf) 1949. 
го ди не, у ри мо ка то лич кој па ро хи ји Ме ха ли у Те ми шва ру. Из пр вог бра ка имао је две ћер ке: Вил-
хел ми ну Су за ну Еву (Wil hel mi ne Su san na Eva) и Маг да ле ну Мар га ре ту Еву (Mag da le na Mar ga ret he 
Eva). Не ма мо по дат ке о ње го вој смр ти. Јо ха ну Ги ли ху мо гу се при пи са ти две раз ли чи те ти по ло-
шке раз глед ни це Вар ја ша. Био је из да вач и на ру чи лац по ме ну тих раз глед ни ца. Ко ри стио је и 
ста ри је фо то граф ске кли шее Фран ца Ју ли ју са Елс не ра. Он је нај ве ро ват ни је и на ру чи лац се риј-
ских раз глед ни ца вр шач ке рад ње Јо ва на Дај ко ви ћа. На ша прет по став ка за сни ва се на чи ње ни ци 
да јед на од Дај ко ви ће вих раз глед ни ца илу стру је упра во Ги ли хо ву про дав ни цу (З. Мар ков, Нав. 
де ло, 29–30).

24 З. Мар ков, Нав. де ло, 47.
25 Исто, 50.
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Ти по ло шки број: VI II.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: па но ра ма глав не ули це. 

Фо то гра фи ја ура ђе на из тор ња Ри мо ка то лич ке цр кве, у прав цу Срп ске цр кве. 
Илу стра ци ја пре кри ва 90% кар тон ске по вр ши не. Кар тон ске иви це ни су од-
штам па не, пре ма стан дар ди ма ме ђу рат ног пе ри о да.

Да ти ра ње: 1934. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Е. Вин клер (E. Win kler) из Вар-

ја ша (1).26

Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (тип се пи ја), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: сви тек сто ви су на ру мун ском је зи ку. 

На авер су, у ле вом до њем углу, на бе лој иви ци: „Va ri as” (Вар јаш). На ре вер су, 
у ле вом до њем углу: име из да ва ча „E. Win kler, Va ri as – 1934 Re prod. oprită” 
(Е. Вин клер, Вар јаш – 1934. Умно жа ва ње за бра ње но). Та ко ђе на ре вер су, у 
гор њем де лу, са де сне стра не: „România” (Ру му ни ја), а у на став ку, у че ти ри 
ре да: „Dacă scrieți nu mai o formulă de / po li teță ex pri mată în cin ci cu vin te, / 
Ta xa postală e 1 Leu / în loc de 3 Lei” (Ако на пи ше те са мо уч ти во обра ћа ње 
/ до пет ре чи, / По штан ска так са је сте 1 леј / уме сто 3 ле ја).

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): по штан ска мар ка и пе ча ти 
не до ста ју.

Спољ не ди мен зи је: 138 x 89 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): при ват на збир ка Зо ра на 

Мар ко ва. Ни је би ла у оп ти ца ју.27

Ти по ло шки број: IX.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: згра да Срп ске пра во слав не 

цр кве, са фа са дом фо то гра фи са ном с де сне стра не. Илу стра ци ја пре кри ва 
90% кар тон ске по вр ши не. Кар тон ске иви це ни су од штам па не пре ма стан-
дар ди ма ме ђу рат ног пе ри о да.

Да ти ра ње: 1934. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Е. Вин клер (E. Win kler) из Вар-

ја ша (1).
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (тип се пи ја), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: на са чу ва ном де лу авер са не при ме-

ћу ју се штам па ни тек сто ви. По за ди на раз глед ни це ни је нам би ла до ступ на.
Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): при ват на збир ка Љу бо-

ми ра Сте па но ва. Ре верс нам ни је био до сту пан, и ни је нам по зна то ако је 
раз глед ни ца би ла у оп ти ца ју.28

26 Иден ти тет из да ва ча се риј ских вар ја шких раз глед ни ца у ме ђу рат ном пе ри о ду оста је до 
да љег не по знат. Пре ма на шој об ра ди, Е. Вин кле ру мо гу се при пи са ти чак се дам раз ли чи тих ти-
по ло шких раз глед ни ца Вар ја ша, и то као из да ва чу и нај ве ро ват ни је фо то гра фу. Све Вин кле ро ве 
раз глед ни це штам па не су у мо но кро ми ји, у фор ма ту се пи ја (З. Мар ков, Нав. де ло, 32).

27 З. Мар ков, Нав. де ло, 52.
28 Исто, 56.
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3. Ве ли ки Се ми клуш
Ти по ло шки број: I.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: згра да Срп ске пра во слав не 

цр кве (1), Срп ски пра во слав ни крст – спо ме ник (2).
Да ти ра ње: око 1900. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): [незнани].
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: сви штам па ни тек сто ви су на ма ђар-

ском је зи ку. На авер су, у до њем де лу, де сно, у јед ном ре ду: „Üdvözlet Nagy-
szent  mi klo srol” (По здрав из Ве ли ког Се ми клу ша). Сва ка илу стра ци ја са др жи 
штам па ни нат пис или ети ке ту: „Gör. kel. szerb tem plom” (Срп ска гр ко и сточ-
на цр ква), „Gör. kel. szerb ke reszt” (Срп ски гр ко и сточ ни крст).

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): по штан ска мар ка од 5 фи-
ле ра, пе чат не чи тљив.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): при ват на збир ка Го ра на 

Ни ко ли ћа Не у зин ског. По сла та из Ве ли ког Се ми клу ша, 2. ју ла 1904. го ди не.

Ти по ло шки број: II.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: па но ра ма Кал ма но ве ули-

це; у по за ди ни, цен трал но, при ме ћу је се Срп ска цр ква.
Да ти ра ње: око 1910. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Ма ђар ска штам пар ска ком па-

ни ја (Magyar Fénynyom dai Részvénytársaság) из Бу дим пе ште (1).
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: сви штам па ни тек сто ви су на ма ђар-

ском је зи ку. На авер су, у гор њем де лу, у јед ном ре ду: „Nagyszentmiklós” 
(Ве ли ки Се ми клуш). Је ди на илу стра ци ја раз глед ни це са др жи нат пис или 
ети ке ту: „Kálmán-ut ca.” (Ули ца Кал ман). На ре вер су, у јед ном ре ду: „LEVE-
LEZŐ-LAP” (Раз глед ни ца). Та ко ђе на ре вер су, у до њем ле вом углу, се ри ја 
раз глед ни це и име из да ва ча: „2275 Magy. Fénynyom dai Részv.-Tars, Brest” 
(2275 Ма ђар ска штам пар ска ком па ни ја, Бу дим пе шта).

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): по штан ска мар ка и пе ча ти 
не до ста ју.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): збир ка Му зе ја Зем плен 

(Zemplén) у Се рен чу (Sze rencs), Мађарска29. Ни је би ла у оп ти ца ју.

4. Ве ли ки Сем пе тар
Ти по ло шки број: I.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: згра да Срп ске пра во слав не 

цр кве (1), згра да Сем пе тар ске оп шти не (2).
Да ти ра ње: око 1908. го ди не.

29 https://gal lery.hun ga ri ca na.hu/en/Sze ren csKe pe slap/1219942/?list=eyJxdWVyeSI6ICJuYWd5
c3plbnR taWtsXHUwMGYzcyJ9&img=0 , при сту пље но сај ту апри ла 2022. 
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Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Јо ван Дај ко вић (Daj ko vits J.) 
из Вр шца (1).

Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: на срп ском су и ма ђар ском је зи ку. На 

авер су, у до њем де лу, де сно, у јед ном ре ду: „По здрав из Срп.-Ст.-Пе тер”. 
Сва ка илу стра ци ја са др жи штам па ни нат пис или ети ке ту: „Срп ска цр ква.” 
и „Оп штин ска ку ћа.”.

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): по штан ска мар ка од 5 фи-
ле ра, „SZENT PE TER […] TO RON TAL”.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): при ват на збир ка Го ра на 

Ни ко ли ћа Не у зин ског. По сла та из Ве ли ког Сем пе тра, 1910. го ди не.

5. Де жан
Ти по ло шки број: I.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: згра да Срп ске пра во слав не 

цр кве (1), згра да ри мо ка то лич ке шко ле (2), згра да ри мо ка то лич ке цр кве (3) 
и згра да го сти о ни це Ла јо ша Ке ле ме на (4).

Да ти ра ње: око 1908. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): А. Вај сер (A. We i ser, Pho to raphi-

scher Ate li er, Ver secz) из Вр шца (1).
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: сви штам па ни тек сто ви на ма ђар ском 

су је зи ку. На авер су, у до њем де лу, ле во, у два ре да: „Üdvözlet / Dézsánfalva” 
(По здрав из Де жа на). Сва ка илу стра ци ја са др жи штам па ни нат пис или етике-
ту: „Gör. kel. szerb tem plom” (Срп ска гр ко и сточ на цр ква), „Rom. kath. is ko la” 
(Ри мо ка то лич ка шко ла), „Rom. kath. tem plom” (Ри мо ка то лич ка цр ква) и „Ke-
le men La josféle szálloda” (Го сти о ни ца Ла јо ша Ке ле ме на).

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): по штан ска мар ка и пе ча ти 
не до ста ју.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): при ват на збир ка Го ра на 

Ни ко ли ћа Не у зин ског. Ни је би ла у оп ти ца ју.

6. Ден та
Ти по ло шки број: I.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: же ле знич ка ста ни ца (1), Срп-

ска пра во слав на цр ква (2), глав ни трг (3) и Не мач ка ри мо ка то лич ка цр ква (4).
Да ти ра ње: око 1908. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Јо ван Дај ко вић (Daj ko vits J.) 

из Вр шца (1).
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: штам па ни тек сто ви су на ма ђар ском 

је зи ку. На авер су, с де сне стра не, у до њој по ло ви ни, у јед ном ре ду: „Üdvözlet 
Dentáről.” (По здрав из Ден те). Сва ка илу стра ци ја са др жи штам па ни нат пис 
или ети ке ту: „Állomás” (Же ле знич ка ста ни ца), „Szerb tem plom.” (Срп ска цр ква), 
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„Főtér.” (Глав ни трг) и „Német tem plom.” (Не мач ка цр ква). На ре вер су: „LEVE-
LEZŐ-LAP.” (Раз глед ни ца). Та ко ђе на ре вер су, с ле ве стра не, вер ти кал но, 
име из да ва ча и ме сто: „Daj ko vits J. utóda Ver secz” (На след ник рад ње Ј. Дај-
ко ви ћа, Вр шац).

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „DEN TA / 909 / JUN / 27”; 
„[…] JUN 28”.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): про да та у окви ру ме ђу-

на род не аук ци је.30 По сла та из Ден те, 27. ју на 1909. го ди не.

7. Зла ти ца
Ти по ло шки број: I.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: згра да Срп ске пра во слав не 

цр кве (1), згра да шко ле (2), згра да тр го вин ске рад ње Фе рен ца Сте ли ха (3) и 
па но ра ма глав не ули це (4).

Да ти ра ње: око 1908. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): А. Вај сер (A. We i ser, Pho to rap-

hischer Ate li er, Ver secz) из Вр шца (1).
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: на срп ском су и ма ђар ском је зи ку. На 

авер су, цен трал но, с де сне стра не, у два ре да: „Üdvözlet Zlaticzáról / По сдрав 
из Зла ти зе”. Сва ка илу стра ци ја са др жи штам па ни нат пис или ети ке ту: „Tem-
plom – Зр ква”, „Is ko la – Шка ла”, „Ste hlik Fe rencz üzle te – Стхлия Тр го ви на” 
и „Főutca – Пав на ули за”.

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): по штан ска мар ка и пе ча ти 
не до ста ју.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): при ват на збир ка Го ра на 

Ни ко ли ћа Не у зин ског. Ни је би ла у оп ти ца ју.

8. Иван да
Ти по ло шки бр ој: I.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: згра да тр го вин ске рад ње До-

ген дорф (1), Срп ска пра во слав на цр ква и шко ла (2), згра да ри мо ка то лич ке 
цр кве (3).

Да ти ра ње: око 1910. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Ка рол Ку гел (Ku gel Károly) из 

Те ми шва ра (1).
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, по ли кро ми ја (ко ло ри са на), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: на не мач ком и ма ђар ском је зи ку. На 

авер су, цен трал но, у јед ном ре ду: „Gruß aus Ivánd” (По здрав из Иван де). 
Сва ка илу стра ци ја са др жи штам па ни нат пис или ети ке ту: „Han dels-Ha us 

30 https://www.da ra banth.co m/en /on li ne-auc tion/312/ca te go ri es~Po stcards/Transylva ni a~500007/
Den ta-Va su tal lo mas-Fo -te r-Szerb-es-Ne met-tem plo mok-Daj ko vits-J-uto da-ra il way-sta tion-~II 1711409/, 
при сту пље но сај ту апри ла 2022. Аук ци о на ку ћа „Da ra banth” у Бу дим пе шти.
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Dog gen dorf” (Тр го вин ска рад ња До ген дорф), „Gri ech.-ori ent. Kir che und Schu le” 
(Гр ко и сточ на цр ква и шко ла) и „Röm.-kath Kir che” (Ри мо ка то лич ка цр ква). 
На ре вер су: „Levelező – Lap” (Раз глед ни ца). Та ко ђе на ре вер су, цен трал но, 
вер ти кал но: име из да ва ча „Ku gel Károly fényképész, Temesvár – Belv.” (Ка рол 
Ку гел, фо то граф, Те ми швар – Белв). Исто на ре вер су, у де сном до њем углу, 
штам па на је се ри ја раз глед ни це: „433”.

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „IVÁND / 91[…] / MÁJ / […]”.
Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): збир ка Му зе ја Зем плен 

(Zemplén) у Се рен чу (Sze rencs), Ма ђар ска.31 По сла та из Иван де, али је да тум 
не чи тљив. По штан ски пе чат ни је до бро очу ван.

9. Ке ча
Ти по ло шки број: I.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: згра да Мик ши ће вог до ма 

(1), згра да оп шти не (2), згра да Срп ске пра во слав не цр кве (3) и згра да ру мун-
ске цр кве (4).

Да ти ра ње: око 1908. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Си мон Мик шић (Mi xich Si mon 

H.-Kec sa) из Ке че (1).
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: сви штам па ни тек сто ви су на ма ђар-

ском је зи ку. На авер су, цен трал но, у два ре да: „Üdvözlet / Kécsáról” (По здрав 
из Ке че). Сва ка илу стра ци ја са др жи штам па ни нат пис или ети ке ту: „Mi xich-
lakház” (Мик ши ће ва ку ћа), „Községház” (Оп шти на), „Szerb tem plom” (Срп ска 
цр ква) и „Román tem plom” (Ру мун ска цр ква).

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): по штан ска мар ка од 5 фи-
ле ра, „KEC SA […]”.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): при ват на збир ка Го ра на 

Ни ко ли ћа Не у зин ског. По сла та из Ке че, 1914. го ди не.

10. Ма ли Беч ке рек
Ти по ло шки број: I.
Тематика: композитна; топографске теме: зграда општине (1), зграда 

Српске православне цркве (2), железничка станица (3) и млин „Терезија” (4).
Датирање: око 1908. године.
Издавач (1), наручилац (2), фотограф (3): Јакаб Клајн (Klein Jakab) из 

Малог Бечкерека [?] (1).
Материјал, техника: картон, монокромија (црно-бела), штампа.
Штампани текстови и натписи: штампани текстови су на мађарском 

и немачком језику. На аверсу, у доњем десном углу, у четири реда: „Üdvözlet 
/ Kisbecskerekről // Gruss aus / Kisbecskerek” (Поздрав из Малог Бечкерека). 

31 https://gal lery.hun ga ri ca na.hu/en/Sze ren csKe pe slap/1190404/?list=eyJxdWVyeSI6ICJpdmFu
ZCJ9&img=0, при сту пље но сај ту апри ла 2022.
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Свака илустрација садржи штампани натпис или етикету: „Községháza” (Оп-
штина), „Szerb templom” (Српска црква), „Állomás” (Железничка станица) и 
„Terézia-malom” (Млин Терезија). На реверсу: „LEVELEZŐ-LAP.” (Разглед-
ница). Такође на реверсу, с леве стране, у доњем углу, серија разгледнице и 
име издавача: „758. Kiadó Klein Jakab” (758. Издавач Клајн Јакаб). 

Отиснути печати (пошиљалац; прималац): „[…]IZAKN[…] / 910 […]OV 
21”.

Спољне димензије: стандардни формат 140 x 90 мм.
Обрађена разгледница (колекција и датирање): приватна збирка Горана 

Николића-Неузинског. Послата из Малог Бечкерека, 21. новембра 1910. године.

11. Мо но штор
Ти по ло шки број: I.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: па но ра ма та ми шког Мо-

но што ра; у гор њем де лу, цен трал но, при ме ћу је се Срп ска цр ква.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Ми клош Холц (Holcz Miklós) 

из Мо но што ра (1).
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: штам па ни тек сто ви су на ма ђар ском 

и не мач ком је зи ку. На авер су, цен трал но, у до њој стра ни, у јед ном ре ду: 
„To ta lan sicht von Te mes = Mo no stor látképe” (Па но ра ма та ми шког Мо но што ра). 
Та ко ђе на авер су, с ле ве стра не, вер ти кал но, име из да ва ча и ме сто: „Ki a dja: 
Holcz Miklós, kereskedő, T.-Mo no stor.” (Из да вач: Ми клош Холц, тр го вац, Т. 
Мо но штор). На ре вер су: „LEVELEZŐ-LAP.” (Раз глед ни ца). 

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): по штан ска мар ка и пе ча ти 
не до ста ју.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): при ват на збир ка Го ра на 

Ни ко ли ћа Не у зин ског. По сла та из Мо но што ра, али по штан ски пе ча ти ни су 
са чу ва ни.

12. Над лак
Ти по ло шки број: I.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: згра да ру мун ске пра во слав не 

цр кве и шко ле (1), Срп ска пра во слав на цр ква (2), згра да уни јат ске гр ко като-
лич ке цр кве (3).

Да ти ра ње: око 1910. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Марк Вајс (We isz Márk) из 

Над ла ка (1).
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: сви штам па ни тек сто ви су на ма ђар-

ском је зи ку. На авер су, цен трал но, у до њем де лу, у јед ном ре ду: „Üdvözlet 
Nagylakról.” (По здрав из Над ла ка). Сва ка илу стра ци ја са др жи штам па ни 
нат пис или ети ке ту: „Gör. kel. román tem plom és is ko la.” (Ру мун ска гр ко и сточ-
на цр ква и шко ла), „Szerb tem plom.” (Срп ска цр ква) и „Gör. kath. Tem plom.” 
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(Гр ко ка то лич ка цр ква). На ре вер су: „LEVELEZŐ-LAP” (Раз глед ни ца). Тако-
ђе на ре вер су, у ле вом до њем углу: име из да ва ча и се ри ја раз глед ни це: „687. 
Ki a dja We isz Márk, Nagylak.” (687. Из да вач Марк Вајс, Над лак).

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „NAGY-LAK / 912 / DEC / 28”.
Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): збир ка На род не би бли-

о те ке Се че њи (Széchényi) у Бу дим пе шти, Ма ђар ска.32 По сла та из Над ла ка, 
23. де цем бра 1912. го ди не.

13. Печ ка
Ти по ло шки број: I.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: па но ра ма глав не ули це, 

са по гле дом пре ма Срп ској цр кви. Илу стра ци ја пре кри ва 70% кар тон ске 
по вр ши не.

Да ти ра ње: око 1901. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Јо жеф М. Хол цеј сен (Hol ze i sen 

József M.) из Печ ке (1).
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: сви штам па ни тек сто ви на ма ђар ском 

су је зи ку. На авер су, ле во, у до њој по ло ви ни, у јед ном ре ду: „Pécska.” (Печ ка). 
Је ди на илу стра ци ја раз глед ни це са др жи нат пис или ети ке ту: „Ártézi kút.” 
(Че сма). Са ле ве стра не авер са, до ле, у јед ном ре ду: име из да ва ча „Kiadó 
tu laj do nos Hol ze i sen József M. Pécska” (Вла сник из да ва штва Хол цеј сен Јо жеф 
М. Печ ка.). На ре вер су: „Levelező-Lap.” (Раз глед ни ца).

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „PÉCSKA / 903 / […] / 3”; 
„BU DA PEST / 903 JUL 4 – N 8 / L.L.c. 4 L.L.c.”.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): збир ка Му зе ја Зем плен 

(Zemplén) у Се рен чу (Sze rencs), Ма ђар ска.33 По сла та из Печ ке, 3. ју ла 1903. 
го ди не.

14. Руд на
Ти по ло шки број: I.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: ба рон ски лет њи ко вац (1) и 

Срп ска пра во слав на цр ква (2).
Да ти ра ње: 1898. го ди на.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Вир тле и син (Würt hle & Sohn) 

из Салц бур га (1).
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: на не мач ком и ма ђар ском је зи ку. На 

авер су, де сно, у гор њој по ло ви ни, у два ре да: „Rud na” (Руд на) / „An sicht aus 

32 https://gal lery.hun ga ri ca na.hu/en/OSZKKe pe slap/1424120/?list=eyJxdWVyeSI6ICJuYWd5bG
FrIn0&img=0, при сту пље но сај ту апри ла 2022.

33 https://gal lery.hun ga ri ca na.hu/en/Sze ren csKe pe slap/1232235/?list=eyJxdWVyeSI6IC-
JQRUNTS0EifQ&img=0, при сту пље но сај ту апри ла 2022.
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dem Dorf.” (По глед из се ла). Илу стра ци је су при ка за не без штам па них нат-
пи са или ети ке та. Та ко ђе на авер су, у ле вом до њем углу: име из да ва ча, ме сто 
и го ди на из да ња: „Würt hle & Sohn, Sal zburg 1898” (Вир тле и син, Салц бург 
1898). На ре вер су: „Levelező-lap.” (Раз глед ни ца). Та ко ђе на ре вер су, ле во, у 
гор њем де лу: „Czim” (Адре са).

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „RUD NA / 99 / JUN / 8 / 
TOR […]”; „HAM BURG / 10.6.99.3-4 1. / HO HER[…]”.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): при ват на збир ка Зо ра на 

Мар ко ва. По сла та из Руд не 8. ју на 1899. го ди не.

Ти по ло шки број: II.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: ба рон ски лет њи ко вац (1), 

ко нак ба ро на Ни ко ли ћа (2) и Срп ска пра во слав на цр ква (3).
Да ти ра ње: око 1910. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): [незнани].
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, по ли кро ми ја (ко ло ри са на), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: сви штам па ни тек сто ви су на ма ђар-

ском је зи ку. На авер су, ле во, у гор њем углу, у два ре да: „Üdvözlet / Rudnáról” 
(По здрав из Руд не). Сва ка илу стра ци ја са др жи штам па ни нат пис или ети-
ке ту: „Barói lak” (ба рон ска ку ћа), „Báró Ni ko lics-kastély” (Ка штел ба ро на Ни-
ко ли ћа) и „Gör. kel. szerb tem plom.” (Гр ко и сточ на срп ска цр ква). На ре вер су: 
„LEVELEZŐ-LAP” (Раз глед ни ца). Та ко ђе на ре вер су, ле во, у до њем углу 
се ри ја раз глед ни це: „4436”.

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „[…] MO DOS […] / 916 SEP 24”.
Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): збир ка На род не би бли-

о те ке Се че њи (Széchényi) у Бу дим пе шти, Ма ђар ска.34 По сла та из Руд не 24. 
сеп тем бра 1916. го ди не.

15. Са ра во ла
Ти по ло шки број: I.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: Срп ска пра во слав на цр ква 

(1) и Ри мо ка то лич ка цр ква (2).
Да ти ра ње: око 1907. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): А. Вај сер (A. We i ser) из Вр шца 

(1 и 3).
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: сви штам па ни тек сто ви су на ма ђар-

ском је зи ку. На авер су, де сно, у гор њем углу, у јед ном ре ду: „Üdvözlet Sárafal-
várol” (По здрав из Са ра во ле). Сва ка илу стра ци ја са др жи штам па ни нат пис 
или ети ке ту: „Gör. kel. szerb. tem plom.” (Гр ко и сточ на срп ска цр ква), „Rom. 
kath. tem plom.” (Ри мо ка то лич ка цр ква). Та ко ђе на авер су, с ле ве стра не, вер-

34 https://gal lery.hun ga ri ca na.hu/en/OSZKKe pe slap/1428965/?list=eyJxdWVyeSI6ICJydWRuY
SJ9&img=0, при сту пље но сај ту апри ла 2022.
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ти кал но, име фо то гра фа: „Phot. A. We i ser, Ve re secz.” (Фо то гра фи је А. Веј сер, 
Вр шац). На ре вер су: „LEVELEZŐ-LAP.” (Раз глед ни ца). 

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „[…]FA[…] / 910 FEB 16 / E”; 
„TO RON TAL / 910 FEB 17. N 6 / VA SAR HELY”.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): збир ка Му зе ја Зем плен 

(Zemplén) у Се рен чу (Sze rencs), Ма ђар ска.35 По сла та из Са ра во ле, 16. фе бру-
а ра 1910. го ди не.

Ти по ло шки број: II.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: Ри мо ка то лич ка цр ква (1) и 

Срп ска пра во слав на цр ква (2).
Да ти ра ње: око 1910. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Ми клош Волк (Volk Miklós) (1).
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: сви штам па ни тек сто ви су на ма ђар-

ском је зи ку. На авер су, цен трал но, у јед ном ре ду: „Sárafalvа” (Са ра во ла). 
Сва ка илу стра ци ја са др жи штам па ни нат пис или ети ке ту: „Rom. kath. tem-
plom” (Ри мо ка то лич ка цр ква), „Gör. kel. szerb tem plom” (Гр ко и сточ на срп ска 
цр ква). На ре вер су: „LEVELEZŐ-LAP” (Раз глед ни ца). Та ко ђе на ре вер су, у 
ле вом до њем углу, се ри ја раз глед ни це и име из да ва ча: „2255 Volk Miklós 
kiadása” (2255 Ми клош Волк, из да вач).

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): по штан ска мар ка и пе ча ти 
не до ста ју.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): збир ка Му зе ја Зем плен 

(Zemplén) у Се рен чу (Sze rencs), Ма ђар ска.36 Ни је би ла у оп ти ца ју.

Ти по ло шки број: III.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: згра да Срп ске пра во слав-

не цр кве (фа са да).
Да ти ра ње: око 1910. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Ја нош Вал (Wahl János) (1).
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, по ли кро ми ја (ко ло ри са на), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: сви штам па ни тек сто ви су на ма ђар-

ском је зи ку. На авер су, у ле вом гор њем углу, у јед ном ре ду: „Sárafalvа” (Сара-
во ла). Је ди на илу стра ци ја раз глед ни це са др жи нат пис или ети ке ту: „Gör. kel. 
szerb tem plom” (Гр ко и сточ на срп ска цр ква). На ре вер су: „LEVELEZŐ-LAP” 
(Раз глед ни ца). Та ко ђе на ре вер су, у ле вом до њем углу, се ри ја раз глед ни це и 
име из да ва ча: „2266 Wahl János kiadása” (2266 Ја нош Вал, из да вач).

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): по штан ска мар ка и пе ча ти 
не до ста ју.

35 https://gal lery.hun ga ri ca na.hu/en/Sze ren csKe pe slap/1239905/?list=eyJxdWVyeSI6ICJzXH
Uw MGUxcmFmYWx2YSJ9&img=0, при сту пље но сај ту апри ла 2022.

36 https://gal lery.hun ga ri ca na.hu/en/Sze ren csKe pe slap/1239907/?list=eyJxdWVyeSI6ICJzXH
Uw MGUxcmFmYWx2YSJ9&img=0, при сту пље но сај ту апри ла 2022.
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Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): збир ка Му зе ја Зем плен 

(Zemplén) у Се рен чу (Sze rencs), Ма ђар ска.37 Ни је би ла у оп ти ца ју.

16. Сви ни ца
Ти по ло шки број: I.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: де таљ сви нич ке ули це (1) и 

згра да Срп ске пра во слав не цр кве (2).
Да ти ра ње: око 1914. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): [незнани].
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: сви штам па ни тек сто ви су на ма ђар-

ском је зи ку. На авер су, у до њем де лу, у јед ном ре ду: „Üdvözlet Szi niczéről ” 
(По здрав из Сви ни це). Сва ка илу стра ци ја са др жи штам па ни нат пис или 
ети ке ту: „Ut ca részlet” (Де таљ ули це), „G. K. szerb. tem plom.” (Гр ко и сточ на 
срп ска цр ква). 

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): по штан ска мар ка и пе ча ти 
не до ста ју.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): при ват на збир ка Го ра на 

Ни ко ли ћа Не у зин ског. Ни је би ла у оп ти ца ју.

17. Срп ски Се мар тон
Ти по ло шки број: I.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: ста ра Срп ска цр ква (1) и 

над гроб ни спо ме ник Кру не, ма те ре До си те ја Об ра до ви ћа (2).
Да ти ра ње: око 1910. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Ђу ра Ди мо вић из Се мар то на (2).
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: сви штам па ни тек сто ви су на срп ском 

је зи ку. На авер су, илу стра ци је са др же штам па ни нат пис или ети ке ту: „Срп-
ска ста ра цр ква”, „Над гров ни Спо ме ник ’Кру не’ Ма те ре До си те ја Об ра до-
ви ћа”. На ре вер су, у ле вом до њем углу, се ри ја раз глед ни це: „701”.

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „SZER BSZENT[…]ON / 914 
OKT […] / N / A”.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): про да та у окви ру ме ђу-

на род не аук ци је.38 По сла та из Срп ског Се мар то на, 1914. го ди не.

Ти по ло шки број: II.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: ве ро и спо вед на шко ла и нова 

Срп ска цр ква (1) и над гроб ни спо ме ник Кру не, ма те ре До си те ја Об ра до ви ћа (2).

37 https://gal lery.hun ga ri ca na.hu/en/Sze ren csKe pe slap/1372400/?list=eyJxdWVyeSI6ICJzXH
Uw MGUxcmFmYWx2YSJ9&img=0, при сту пље но сај ту апри ла 2022.

38 https://www.da ra banth.co m/hu /gyor sar ve res/340/ka te go ri ak~Ke pe sla pok/Er dely~1000006/ 
1914-Szer bszent mar ton-San mar ti nu-Sar besc-Re gi-szerb-tem plom-Do si tej-Ob ra do vic-szerb-iro nak-em ~ 
II1912663/, при сту пље но сај ту апри ла 2022. Аук ци о на ку ћа „Da ra banth” у Бу дим пе шти.
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Да ти ра ње: око 1910. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Ђу ра Ди мо вић из Се мар то на (2).
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: сви штам па ни тек сто ви су на срп ском 

је зи ку. На авер су, у ле вом гор њем углу, у јед ном ре ду: „По здрав из Срп. Сент 
Мар тон”. Гор ња илу стра ци ја са др жи штам па ни нат пис или ети ке ту: „Ве ро-
и спо вед на шко ла и но ва цр ква”. На ре вер су, у ле вом до њем углу, се ри ја 
раз глед ни це: „751.”.

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „SZER BSZENT MAR TON / 
[…]KT 11 / A”.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): про да та у окви ру ме ђу-

на род не аук ци је.39 По сла та из Срп ског Се мар то на, 1914. го ди не.

18. Ста ра Мол да ва
Ти по ло шки број: I.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: згра да Срп ске пра во слав не 

цр кве (1) и згра да оп шти не (2).
Да ти ра ње: око 1908. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Јо ван Дај ко вић из Вр шца (1).
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: сви штам па ни тек сто ви су на ма ђар-

ском је зи ку. На авер су, у до њем де лу, у јед ном ре ду: „Üdvözlet Ó Moldováről.” 
(По здрав из Ста ре Мол да ве). Сва ка илу стра ци ја са др жи штам па ни нат пис 
или ети ке ту: „Тemplom” (Цр ква), „Községházа” (Оп шти на). 

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): по штан ска мар ка и пе ча ти 
не до ста ју.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): при ват на збир ка Љу бо-

ми ра Сте па но ва. Ни је би ла у оп ти ца ју.40

Типолошки број: II.
Тематика: једнотематска; топографска тема: панорама Старе Молдаве, 

поглед са Дунава; с десне стране примећује се фасада Српске православне 
цркве.

Датирање: око 1923. године.
Издавач (1), наручилац (2), фотограф (3): Д. Марковић (D. Markowitsch) 

из Берзаске (1 и 3).
Материјал, техника: картон, монокромија (црно-бела), штампа.
Штампани текстови и натписи: штампани текстови су на румунском 

и немачком језику. На аверсу, у левом горњем делу, у једном реду: „Moldova 
Veche – Alt Moldova” (Стара Молдава). На реверсу, у горњем делу, у два реда: 
„România / Cartă Postală” (Румунија / Разгледница). Такође на реверсу, у доњем 

39 https://www.da ra banth.co m/hu /gyor sar ve res/340/ka te go ri ak~Ke pe sla pok/Er dely~1000006/ 
1914-Szer bszent mar ton-San mar ti nu-Sar besc-uj-tem plom-es-is ko la-Do si tej-Ob ra do vic-szerb-iro nak ~ 
II1912667/, при сту пље но сај ту апри ла 2022. Аук ци о на ку ћа „Da ra banth” у Бу дим пе шти.

40 Љу бо мир Сте па нов, По здрав из Ду нав ске Кли су ре, Те ми швар 2006, 108.
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левом углу, име фотографа и место: „D. Markowitsch, Fotograf, Ber sasca” (Д. 
Марковић, фотограф, Берзаска).

Отиснути печати (пошиљалац; прималац): поштанска марка и печати 
недостају.

Спољне димензије: стандардни формат 140 x 90 мм.
Обрађена разгледница (колекција и датирање): приватна збирка Горана 

Николића Неузинског. Послата из Старе Молдаве, 12. априла 1927. године.

19. Те ми швар (Град)
Ти по ло шки број: I.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: па но ра ма срп ског де ла 

(за пад ног кри ла) Тр га ује ди ње ња у Те ми шва ру; Вла ди чан ски двор, Срп ска 
са бор на цр ква и Цр кве но оп штин ски дом. Илу стра ци ја пре кри ва 70% кар-
тон ске по вр ши не.

Да ти ра ње: око 1899. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): књи жа ра „Кор ви на” у Те ми-

шва ру (1).
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, по ли кро ми ја (ко ло ри са на), ли то гра фи ја.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: штам па ни тек сто ви су на ма ђар ском 

и не мач ком је зи ку. На авер су, у гор њој ле вој по ло ви ни, у два ре да по ја вљу је 
се ети ке та илу стра ци је: „Temesvár. Lo sonczy-tér és szerb pusp. Pa lo ta / Platz u. 
serb bischofl Pa la is.” (Те ми швар. Ло шон ци јев трг и Срп ски епи скоп ски двор 
/ Трг и Срп ски епи скоп ски двор). Са де сне стра не авер са, у до њем углу: име 
из да ва ча „’COR VI NA’ KŐNYVKE RE SKEDÉS TEMESVÁROTT.” (Књи жа ра 
„Кор ви на” у Те ми шва ру). На ре вер су: „LEVELEZŐ LAP.” (Раз глед ни ца). 

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „TE ME SVAR / […] E 8 / […]”; 
„MO DOS / 99 / NO […] / […]”.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): при ват на збир ка Зо ра на 

Мар ко ва. По сла та из Те ми шва ра, 1899. го ди не.

20. Те ми швар (Фа бри ка)
Ти по ло шки број: I.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: згра да град ског по зо ри шта 

(1), Ло шон ци јев трг са Ри мо ка то лич ком са бор ном цр квом (2), згра да ма на сти-
ра „Но тр дам” у Јо зе фи ну (3), спо ме ник ге не ра ла Ску ди је ра (4), Ко шу тов трг 
и Срп ска пра во слав на цр ква у Фа бри ки (5), Трг прин ца Еу ге на Са вој ског (6).

Да ти ра ње: око 1897. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Хен рик Ур ман (Hen rik Uhr mann) 

из Те ми шва ра (1).
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, по ли кро ми ја (ко ло ри са на), ли то гра фи ја.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: сви штам па ни тек сто ви су на ма ђар-

ском је зи ку. На авер су, у цен трал ном де лу, у јед ном ре ду: „Üdvőzlet Temes vár ról.” 
(По здрав из Те ми шва ра). Сва ка илу стра ци ја са др жи штам па ни нат пис или 
ети ке ту: „Szinház.” (По зо ри ште), „Lo sonczy tér.” (Ло шон ци јев трг), „József-
városi zárda.” (Јо зе фин ски ма на стир), „Scu di er-Szo bor” (Ску ди је ро ва ста туа), 
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„Gyárváros. Kos sut tér.” (Фа бри ка. Ко шу тов трг.) и „Jenő-her czeg tér.” (Трг 
прин ца Еу ге на). Са де сне стра не авер са, у гор њем углу, вер ти кал но: име 
из да ва ча „Uhr mann Hen rik, Temesvár” (Хен рик Ур ман, Те ми швар). На ре-
вер су: „LEVELEZŐ- LAP.” (Раз глед ни ца) и „Czim” (Адре са).

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „[…] / 97 SEP.- 6 N 3 / […]”; 
„7. 9. 97 / GRAZ. 1 / 2.F / a”.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): при ват на збир ка Зо ра на 

Мар ко ва. По сла та из Те ми шва ра, 6. сеп тем бра 1897. го ди не.

21. Тол ва ди ја
Ти по ло шки број: I.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: оп шти на и Срп ска пра во-

слав на цр ква (1) и дво рац гро фа На ко (2).
Да ти ра ње: око 1910. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Јо ван Дај ко вић (Daj ko vits J.) 

из Вр шца (1).
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: штам па ни тек сто ви су на ма ђар ском 

је зи ку. На авер су, с ле ве стра не, го ре, у јед ном ре ду: „Tol va dia.” (Тол ва ди ја). 
Сва ка илу стра ци ја са др жи штам па ни нат пис или ети ке ту: „Községházа és 
tem plom.” (Оп шти на и цр ква), „Gróf Nákó kastély.” (Ка штел гро фа На ко). На 
ре вер су: „LEVELEZŐ-LAP.” (Раз глед ни ца). Та ко ђе на ре вер су, с ле ве стра не, 
вер ти кал но, име из да ва ча и ме сто: „Daj ko vits J. utóda Ver secz” (На след ник 
рад ње Ј. Дај ко ви ћа, Вр шац).

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): по штан ска мар ка са чу ва на, 
пе чат по ши ља о ца не чи тљив.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): збир ка Му зе ја Зем плен 

(Zemplén) у Се рен чу (Sze rencs), Ма ђар ска.41 По сла та из Тол ва ди је, али је 
да тум не чи тљив. По штан ски пе чат ни је до бро очу ван.

22. Тор ња
Ти по ло шки број: I.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: Срп ска пра во слав на цр ква 

(1) и шко ла (2).
Да ти ра ње: око 1908. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): [незнани].
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: сви штам па ни тек сто ви су на ма ђар-

ском је зи ку. На авер су, у до њој по ло ви ни, с ле ве стра не, у јед ном ре ду: 
„Üdvözlet Tornyáról” (По здрав из Тор ње). Сва ка илу стра ци ја са др жи штам-
па ни нат пис или ети ке ту: „Szerb tem plom” (Срп ска цр ква), „Al la mi is ko la.” 
(Др жав на шко ла). По за ди на раз глед ни це ни је нам би ла до ступ на.

41 https://gal lery.hun ga ri ca na.hu/en/Sze ren csKe pe slap/1255178/?list=eyJxdWVyeSI6ICJ0b2x2Y
WRpYSJ9&img=1, при сту пље но сај ту апри ла 2022.
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Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): про да та у окви ру ме ђу-

на род не аук ци је.42 Ре верс нам ни је био до сту пан, и ни је нам по зна то ако је 
раз глед ни ца би ла у оп ти ца ју.

23. Ча ко во
Ти по ло шки број: I.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: па но ра ма Срп ске ули це у 

Ча ко ву. У по за ди ни се при ме ћу је Срп ска пра во слав на цр ква.
Да ти ра ње: око 1900. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Ме ште ро вић и Јо ва но вић (Me-

ste ro vits & Jo va no vits) из Ча ко ва (1).
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: штам па ни тек сто ви су на не мач ком 

и ма ђар ском је зи ку. На авер су, с ле ве стра не, до ле, у јед ном ре ду: „Gruss aus 
Csa ko va.” (По здрав из Ча ко ва). Је ди на илу стра ци ја раз глед ни це са др жи нат-
пис или ети ке ту: „Ser bische Gas se.” (Срп ска ули ца). Та ко ђе на авер су, с ле ве 
стра не, вер ти кал но, име из да ва ча и ме сто: „Ver lag Me ste ro vits & Jo va no vits, 
Csa ko va.” (Из да вач Ме ште ро вић и Јо ва но вић, Ча ко во). На ре вер су: „Levelező-
lap.” (Раз глед ни ца).

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „CSAK[…]VA / 904 / OKT 
/ 3”; „LU GOS / 904 OKT – 4. N[…]”.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): збир ка Му зе ја Зем плен 

(Zemplén) у Се рен чу (Sze rencs), Ма ђар ска.43 По сла та из Ча ко ва, 3. ок то бра 
1904. го ди не.

Ти по ло шки број: II.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: па но ра ма Срп ске ули це 

у Ча ко ву. У по за ди ни, с ле ве стра не, при ме ћу је се Срп ска пра во слав на цр ква.
Да ти ра ње: око 1907. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Ше ра Те штве рек (Séra Testvé-

rek) из Ча ко ва (1).
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: сви штам па ни тек сто ви су на ма ђар-

ском је зи ку. На авер су, с ле ве стра не, до ле, у јед ном ре ду: „Csákova.” (Ча ко во). 
Је ди на илу стра ци ја раз глед ни це не ма ети ке ту. На ре вер су: „LEVELEZŐ-LAP” 
(Раз глед ни ца). Та ко ђе на ре вер су, с ле ве стра не, вер ти кал но, име из да ва ча 
и ме сто: „Kiadó Séra Testvérek, Csákova.” (Из да вач Ше ра Те штве рек, Ча ко во). 

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „CSAK[…]VA / […]”; „[…] 
/ 908 […]”.

Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.

42 Аук ци о на ку ћа „Da ra banth” у Бу дим пе шти.
43 https://gal lery.hun ga ri ca na.hu/en/Sze ren csKe pe slap/1184129/?list=eyJxdWVyeSI6ICJjc1x1M

DBlMWtvdmE ifQ&img=0, при сту пље но сај ту апри ла 2022.
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Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): збир ка Му зе ја Зем плен 
(Zemplén) у Се рен чу (Sze rencs), Ма ђар ска.44 По сла та из Ча ко ва, 1908. го ди не.

24. Че неј
Ти по ло шки број: I.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: Срп ска пра во слав на цр ква 

(1), згра да Че неј ске оп шти не (2) и Ри мо ка то лич ка цр ква (3).
Да ти ра ње: око 1907. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): [незнани].
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (цр но-бе ла), штам па.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: сви штам па ни тек сто ви су на ма ђар-

ском је зи ку. На авер су, цен трал но, у до њој по ло ви ни, у јед ном ре ду: „Üdvözlet 
Csenéről.” (По здрав из Че не ја). Сва ка илу стра ци ја са др жи штам па ни нат пис 
или ети ке ту: „Szerb tem plom” (Срп ска цр ква), „Községház” (Оп шти на), „Róm. 
kath. tem plom.” (Ри мо ка то лич ка цр ква). На ре вер су: „LEVELEZŐ-LAP” (Раз-
глед ни ца). Та ко ђе на ре вер су, у ле вом до њем углу, се ри ја раз глед ни це: „212.”. 

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „CS[…]E / 908 OKT 7”.
Спољ не ди мен зи је: стан дард ни фор мат 140 x 90 мм.
Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): збир ка Му зе ја Зем плен 

(Zemplén) у Се рен чу (Sze rencs), Ма ђар ска.45 По сла та из Че не ја, 7. ок то бра 
1908. го ди не.

BI SE RI CI LE PA RO HI A LE SÂRBEȘTI DIN ROMÂNIA  
PE VE DE RI DE EPOCĂ

Zo ran Mar kov, Go ran Ni ko lić Ne u zin ski

Re zu mat

Bi se ri ci le sârbești de pe ac tu a lul te ri to riu al României sunt re pre zen ta te pe ce le mai 
vec hi ve de ri de epocă, ur ba ne și ru ra le. Ti po lo gia prezentată nu este completă, având în 
ve de re că numărul ve de ri lor ne i den ti fi ca te până în pre zent este po si bil mai ma re decât 
fon dul cer ce tat. Luc ra rea re u nește un număr de 40 de unități ti po lo gi ce di fe ri te, repre-
zentând 24 de bi se ri ci pa ro hi a le de pe te ri to riul Epi sco pi ei Sârbe a Ti mișoa rei.

44 https://gal lery.hun ga ri ca na.hu/en/Sze ren csKe pe slap/1184127/?list=eyJxdWVyeSI6ICJjc1x1M
DBlMWtvdmE ifQ&img=0, при сту пље но сај ту апри ла 2022.

45 https://gal lery.hun ga ri ca na.hu/en/Sze ren csKe pe slap/1184259/?list=eyJxdWVyeSI6ICJjc2VuZ
SJ9&img=0, при сту пље но сај ту апри ла 2022.
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SER BIAN PA RISH CHUR CHES IN RO MA NIA ON OLD POST CARDS

Zo ran Mar kov, Go ran Ni ko lić Ne u zin ski

Sum mary

The Ser bian chur ches on to day’s ter ri tory of Ro ma nia ha ve been re pre sen ted on the 
ear li est ur ban and ru ral post cards. The pre sen ted typo logy is not com ple te, ta king in to 
ac co unt that the num ber of the uni den ti fied post cards is pos si ble lar ger than the re se ar ched 
fund. The ar tic le com pri ses a to tal of 40 dif fe rent typo lo gi cal units, re pre sen ting 24 pa rish 
chur ches be lon ging to the Ser bian Di o ce se of Ti mișoa ra.
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Арад, типолошки бр. 2.

Арад, типолошки бр. 1.
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Моноштор, типолошки бр. 1.

Мали Бечкерек, типолошки бр. 1.
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Печка, типолошки бр. 1.

Надлак, типолошки бр. 1.
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Рудна, типолошки бр. 2.

Рудна, типолошки бр. 1.



93

Саравола, типолошки бр. 2.
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Свиница, типолошки бр. 1.

Саравола, типолошки бр. 3.
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Српски Семартон, типолошки бр. 2.

Српски Семартон, типолошки бр. 1.
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Стара Молдава, типолошки бр. 2.

Стара Молдава, типолошки бр. 1.
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Темишвар (Фабрика), типолошки бр. 1.

Темишвар (Град), типолошки бр. 1.
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Торња, типолошки бр. 1.

Толвадија, типолошки бр. 1.
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Чаково, типолошки бр. 2.

Чаково, типолошки бр. 1.
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Велики Семиклуш, типолошки бр. 1.

Ченеј, типолошки бр. 1.
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Велики Семпетар, типолошки бр. 1.

Велики Семиклуш, типолошки бр. 2.
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Дента, типолошки бр. 1.

Дежан, типолошки бр. 1.
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Иванда, типолошки бр. 1.

Златица, типолошки бр. 1.



Кеча, типолошки бр. 1.



UDC 378.22(=163.41)(498):929

Д у ш а н  Ј .  П о п о в

СР БИ ИЗ РУ МУ НИ ЈЕ – ДОК ТО РИ НА У КА (II)

СА ЖЕ ТАК: Са ци љем да се ис так не на уч ни по тен ци јал срп ске за јед ни це у 
Ру му ни ји, на ста вља мо при каз основ них по да та ка о на шим Ср би ма, док то ри ма 
на у ка, ко ји су ту ти ту лу сте кли у пе ри о ду од пре сто ти нак го ди на на о ва мо. Уз етe 
су у раз ма тра ње осо бе ко је су или ро ђе не или де ло ва ле на да на шњој те ри то ри ји 
Ру му ни је, јед ном реч ју, којe су на не ки на чин ве за не за ове про сто ре. 

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

У овом де лу на пи са при ка за ће мо аспек те жи во та и ра да Ср ба ро ђе них 
на овим про сто ри ма или пак оних ко ји су ов де де ло ва ли, а има ли ти ту лу док-
то ра на у ка. Ве ћи на пред ста вље них при па да та ко зва ној сред њој ге не ра ци ји 
на ших уче них љу ди, ако има мо у ви ду да су док то ри на у ка из XVI II ве ка 
про кр чи ли пут ка нај ви шим на уч ним до ме ти ма ге не ра ци ја ма ко је су по сле 
њих до шле. По ре до сле ду го ди не ро ђе ња, при ка за ће мо 15 лич но сти Ср ба 
док то ра на у ка, а међу њи ма пе то ри ца су прав ни ци (је дан са по ча сним док-
то ра том), дво ји ца су фи ло ло зи, дво ји ца фи ло зо фи, дво ји ца док то ри агро но-
ми је и ве те ри не и по је дан исто ри чар, ин же њер, еко но ми ста и хе ми чар. Што 
се прав ни ка ти че, они су, по та да шњим за ко ни ма, ти ту лу док то ра доби ли 
од мах по ап сол ви ра њу фа кул те та, док су оста ли ту ти ту лу сте кли кла сич-
ним пу тем, по ла жу ћи до дат не ис пи те. Што се род ног ме ста ти че, дво ји ца су 
ро ђе на у ме сти ма ко ја да нас при па да ју Ср би ји, је дан у Ма ђар ској, а оста ли 
у Ру му ни ји, а што се ак тив но сти ти че, че тво ри ца су де ло ва ли у Ср би ји, је дан 
у Аме ри ци, а оста ли у Ру му ни ји.

Ми лан ПЕ ТРО ВИЋ
Основ ни би о граф ски по да ци. Ми лан Пе тро вић ро ђен је 1. сеп тем бра 

1879. у Ча ко ву (Та ми шка жу па ни ја). Ње гов отац, Ге ор ги је Пе тро вић, био је 
тр го вац, а ма ти, Те о до ра, рођ. Чар нић, тр го вач ка кћи, би ла је до ма ћи ца.1 Био 
је оже њен Еми ли јом и има ли су ћер ку Иван ку. Ста но вао је у Но вом Са ду, у 
Змај Јо ви ној ули ци бр. 6. Пре ми нуо је 27. ју ла 1952. го ди не, у Бео граду, а са-
хра њен на Ус пен ском гро бљу у Но вом Са ду.2

1 Сте ван Бу гар ски, Жив ко Ми лин, Лек си кон Ср ба књи жев ни ка са да на шње те ри то ри је 
Ру му ни је 1705–2015, Са вез Ср ба у Ру му ни ји, Те ми швар 2016, стр. 156–157. 

2 https://sr.wi ki pe dia.or g/wi ki/Ми лан_Пе тро вић_(про фе сор) [Прегледано: 26. 7. 2021].
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Шко ло ва ње, струч но уса вр ша ва ње. Основ ну шко-
лу по ха ђао је у род ном Ча ко ву, а гим на зи ју у Но вом Са ду. 
Као пи то мац Те ке ли ја ну ма из Бу дим пе ште упи сао је 
сту ди је ме ди ци не у Бу дим пе шти, али је убр зо од у стао 
и опре де лио се за Фи ло ло шки фа кул тет. Ка сни је је ту 
и док то ри рао. 

Про фе си о нал на и ди дак тич ка ка ри је ра. Ра дио је, 
са пре ки ди ма, као про фе сор и, бу ду ћи све стра но образо-
ван, пре да вао је ла тин ски, ста ро грч ки, не мач ки и срп ски 
је зик, али и ма те ма ти ку и исто ри ју у Срп ској пра во слав-
ној ве ли кој гим на зи ји у Но вом Са ду (1906–1925). Оба-

вљао је раз не ру ко во де ће функ ци је у на ста ви (про свет ни ин спек тор, на чел ник 
про свет ног оде ље ња, управ ник Срп ског учи тељ ског кон вик та у Но вом Са ду).

На уч на де лат ност. Као фи ло лог и про фе сор гим на зи је, ба вио се прак-
тич ним про бле ми ма из гра ма ти ке и пра во пи са срп ског и ла тин ског је зи ка, 
па је об ја вио не ко ли ко уџ бе ни ка за сред ње и тр го вач ке шко ле. 

Док тор ска ди сер та ци ја. Док тор ску ти ту лу из фи ло ло ги је сте као је на 
Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бу дим пе шти.3

Про бра на би бли о гра фи ја.4 Срп ска гра ма ти ка с пра во пи сом за тр го вач
ку и школ ску омла ди ну, Но ви Сад 1912; Срп ски пра во пис за сред ње шко ле, 
Но ви Сад 1914; Ла тин ска син так са за кла сич не и ре ал не гим на зи је, Но ви 
Сад 1938; Ла тин ска гра ма ти ка са син так сом, Но ви Сад 1958. 

Члан ство у на уч ним и струч ним ор га ни за ци ја ма. Члан Ма ти це срп-
ске по стао је уо чи Пр вог свет ског ра та. По сле ра та иза бран је за чла на Управ ног 
од бо ра и Књи жев ног оде ље ња. Био је пот пред сед ник Ма ти це срп ске (1945–
1947). По сле смр ти та да шњег пред сед ни ка Ва се Ста ји ћа, Ми лан Пе тро вић 
је иза бран за пред сед ни ка Ма ти це срп ске и ту је ду жност оба вљао до сво је 
смр ти (1952. го ди не).5

На гра де и при зна ња. Ор ден Све тог Са ве II ре да (1927); Ор ден ју го сло-
вен ске кру не IV ре да (1931); Ор ден за слу га за на род II ре да (1951). Као знак 
при зна ња за ње гов пе да го шко-вас пит ни рад, мно ге шко ле у Вој во ди ни но се 
име „Ми лан Пе тро вић”. 

По себ но сти. Као сту дент у Бу дим пе шти био је ак ти ван у књи жев ном 
дру штву „Ко ло мла дих Ср ба”. Био је члан и се кре тар Срп ског на род ног од-
бо ра, члан Од се ка за про све ту, ка сни је на чел ник Од се ка Ми ни стар ства про-
све те.6 Уче ство вао је у осни ва њу Из да вач ко-про свет не за дру ге „Змај”, на-
ци о нал но-про гре сив не уста но ве. По сле осни ва ња Ду нав ске ба но ви не, био 
је на чел ник Про свет ног оде ље ња бан ске упра ве и за ла гао се за прав но уре-
ђе ње на ста ве на ма њин ским је зи ци ма. 

3 https://web.ar chi ve.or g/we b/20180913105632/http://li sje.co m:80/con tent/86-pe tro vic-dr -mi lan 
[Прегледано: 28. 12. 2021].

4 Сте ван Бу гар ски, Жив ко Ми лин, нав. де ло, стр. 157.
5 https://sr.wi ki pe dia.or g/sr -el /Ма ти ца_срп ска #Пред сед ни ци_Ма ти це_срп ске [Прегледано: 

28. 12. 2021].
6 Љи ља на До жић (прир.), За пи сни ци при вре ме них ор га на вла сти у Но вом Са ду 1918–1919, 

Му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 2018. 
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Спа со је НИ КО ЛИЋ
Основ ни би о граф ски по да ци. Спа со је Ни ко лић ро-

ђен је 1. ју на 1880. го ди не у Ши клу шу (Ма ђар ска). Отац 
Ва си ли је био је еко ном, а ма ти Ол га до ма ћи ца. Пре ми-
нуо је 23. ја ну а ра 1951. го ди не у Те ми шва ру и са хра њен 
је на гро бљу са Ли пов ског пу та. 

Шко ло ва ње, струч но уса вр ша ва ње. По ха ђао је 
гим на зи ју нај пре у гра ду Чур го, а за тим у Пе чу ју. Ис пит 
зре ло сти по ло жио је у Ци стер ци тан ској гим на зи ји у 
Пе чу ју, прав не на у ке за вр шио у Пе чу ју и Бу дим пе шти, 
а Бо го сло ви ју у Срем ским Кар лов ци ма 1901.7 

Про фе си о нал на и ди дак тич ка ка ри је ра. За мо на шен је 1901. го ди не у 
ма на сти ру Вој ло ви ци под мо на шким име ном Сте фан. У чин ђа ко на и, ка-
сни је, про то ђа ко на ру ко по ло жен је 1903.8 У чин је ро мо на ха син ђе ла ру ко-
по ло жен је 1905. у ма на сти ру Ме си ћу, а за про то син ђе ла про из ве ден је 1907. 
Го ди не 1908. на и ме но ван је за ар хи ман дри та ма на сти ра Вој ло ви це. У ме ђу-
вре ме ну, био је бе ле жник и ре фе рент при Епар хи ји вр шач кој (1903–1919), а 
ра дио је и у на ста ви, као ка ти хе та у Др жав ној ве ли кој ре ал ној шко ли у Вр шцу 
(1904–1919). Го ди не 1919. по ста вљен је за ста ре ши ну ма на сти ра Ку ве жди на 
и исто вре ме но за ар хи је реј ског за ме ни ка оба де ла Те ми швар ске епар хи је (у 
Ки кин ди и Те ми шва ру), а од 8. сеп тем бра 1920. био је и упра ви тељ Епар хије 
вр шач ке. За ме њи вао је вла ди ку у Вр шцу до 1922. и био је от прав ник цр кве-
них по сло ва у Ки кин ди до до ла ска вла ди ке, та ко ђе 1922. Ужи ва ју ћи по се бан 
углед код ру мун ских вла сти, у Те ми шва ру је као ар хи је реј ски за ме ник остао 
до свог исту па ња из пра во сла вља (1927). 

На уч на де лат ност. На кон Пр вог свет ског ра та и раз гра ни че ња из ме-
ђу Ру му ни је и Ју го сла ви је, ка да је зна тан део ин те лек ту а ла ца из ру мун ског 
Ба на та пре шао у Ср би ју, за ла гао се, на жа лост без успе ха, за њи хов по вра так 
на ста ра рад на ме ста у на шим цр ква ма и шко ла ма. Имао је ве ли ку уло гу у 
ор га ни зо ва њу школ ског и вер ског жи во та Ср ба у Ру му ни ји по сле 1919. Два-
де се тих го ди на про шлог ве ка по кре нуо је рад мо на шких шко ла и учи тељ-
ских те ча је ва, ра ди по пу ња ва ња срп ског све ште нич ког и учи тељ ског ка дра.9 
Го ди не 1921. по кре нуо је из ла же ње епар хиј ског пе ри о ди ка Гла сник – цр кве ни, 
школ ски и дру штве ни лист. Са ра ђи вао је у та да шњим срп ским ли сто ви ма 
у Ру му ни ји (Гла сник, Те ми швар ски ве сник) на пи си ма ра зно род не те ма ти ке, 
од бе ле три стич ких и пу то пи сних, па све до по ле мич ких тек сто ва. Сво је 
на пи се пот пи си вао је нај че шће као Је ро мо нах Со фро ни је, за тим као Ар хи-
ман дрит Сте фан Ни ко лић, епи скоп ски ви кар и, по пре ла ску у без вер је, као 
Др. Спа со је Ни ко лић. 

Док тор ска ди сер та ци ја. Ни је сте као ти ту лу док то ра на у ка у кла сич ном 
сми слу, али му је, 26. ју на 1926, за ње го ву це ло куп ну ак тив ност, Уни вер зи тет 

7 Сте ван Бу гар ски, Жив ко Ми лин, нав. де ло, стр. 137–139.
8 Сте ван Бу гар ски, Гроб на ме ста све ште ни ка и ђа ко на Срп ске пра во слав не цр кве у Те ми

шва ру, Тем пус, Те ми швар 2019, стр. 161–166. 
9 Ду шан Са бљић, Срп ско школ ство у Ру му ни ји 1919–1989, Де мо крат ски са вез Ср ба и Кара-

ше ва ка у Ру му ни ји, Те ми швар 1996, стр. 114, 130–134.
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у Пе чу ју до де лио ти ту лу по ча сног док то ра (doc tor ho no ris ca u sa) у до ме ну 
по ли тич ких на у ка.10 

Про бра на би бли о гра фи ја.11 Цр кве но пра во су ђе и по пов ски по сло ви, Те-
ми швар 1935 (из да ње ау то ра); 500 ша љи вих пе са ма за омла ди ну, Те ми швар 
1939 (из да ње ау то ра); Пи сма јед ној Срп ки њи, Те ми швар 1940 (из да ње ау то ра).

Члан ство у на уч ним и струч ним ор га ни за ци ја ма. Члан Ма ти це срп-
ске у Но вом Са ду; члан Срп ске књи жев не за дру ге у Бео граду. 

На гра де и при зна ња. Ор ден Св. Са ве IV сте пе на; Офи цир ски крст Кру-
не Ру му ни је; Ко ман дир ски крст Кру не Ру му ни је („Co ro a na României”);12 
Ко ман дир ски крст Ор де на зве зда Ру му ни је;13; Ме да ља „За слу ге на цр кве ном 
по љу” I сте пе на („Răsplata mun cei pen tru Biserică”), ко је му је до де лио ру мун-
ски краљ Фер ди нанд I. 

По себ но сти. Зва нич но је ис ту пио из пра во сла вља, пре шав ши у без вер-
је 27. сеп тем бра 1927, на кон че га је жи вео као све тов њак под кр ште ним име ном 
Спа со је. Ка сни је се ба вио по ли ти ком и де ли мич но књи жев но шћу, а пи сао 
је и по ле мич ке на пи се пре ма Епар хи ји те ми швар ској. Био је је дан од оснива-
ча Срп ске стран ке (1932), а у Зе маљ ској срп ској на род ној стран ци иза бран 
је за глав ног тај ни ка у Сре ди шњем од бо ру.14 

Мар тин ФИ ЛИ ПОН
Основ ни би о граф ски по да ци. Мар тин Фи ли пон ро дио се 1884. у Уљ ми 

(Вој во ди на, Ср би ја). По ро ди ца Фи ли пон по ре клом је из Карлш та да, али су 
се дав но на се ли ли у Ба нат, нај пре у ка ра шев ском кра ју, а за тим су, око 1836, 
пре шли у ба нат ско ме сто Уљ му. Кр сна сла ва би ла им је Ми хољ дан.15 Ње гов 
отац, Ра фа ел Фи ли пон, по ти цао је из углед не и бо га те по ро ди це из Уљ ме 
чи ји су се чла но ви по на ци о нал но сти сма тра ли Ка ра шев ци ма. Мар тин је 
имао мла ђег бра та Ни ко лу и се стре Ма ри цу, Ани цу и Ми лу.16 Брат Ни ко ла, 
ро ђен та ко ђе у Уљ ми, по стру ци је био ма шин ски ин же њер и два де се тих го-
ди на про шлог ве ка жи вео је и ра дио у Сом бо ру, Но вом Са ду и Бео граду. У 
Бео граду је из ве сно вре ме био чи нов ник у Ми ни стар ству са о бра ћа ја.17 Обја-
вио је не ко ли ко струч них књи га из до ме на оп штег ма шин ства и пар них ма-
ши на (осо би то ло ко мо ти ва).18 Мар тин Фи ли пон је пре ми нуо 1967. у Бео граду.

Шко ло ва ње, струч но уса вр ша ва ње. Гим на зи ју је за вр шио у Бе лој Цр кви. 
За тим је че ти ри го ди не сту ди рао на Фа кул те ту пра ва и др жав нич ких на у ка, 

10 Гла сник, Те ми швар, год. VI, бр. 13, 1. јул 1926, стр. 104. 
11 Сте ван Бу гар ски, За ви чај на књи жев ност Ср ба из Ру му ни је 1918–1947, Са вез Ср ба у Ру-

му ни ји, Те ми швар 2007, стр. 566–570, 682–686. 
12 Гла сник, Те ми швар, год. III, бр. 3, 20. ја ну ар 1923, стр. 27.
13 Гла сник, Те ми швар, год. V, бр. 21, 15. но вем бар 1925, стр. 178.
14 О ње го вој по ли тич кој ак тив но сти, вид. у књи зи: Сте ван Бу гар ски, По ли тич ке пар ти је 

Ср ба у Ру му ни ји 1918–1938, Са вез Ср ба у Ру му ни ји, Те ми швар 2008. 
15 Јо ван Ер де ља но вић, Ср би у Ба на ту – на се ља и ста нов ни штво, Ба нат ски кул тур ни цен-

тар, Но во Ми ло ше во 2019, стр. 274, 281.
16 Ми ља Ра дан, „Од нос ка ра шев ских ин те лек ту а ла ца с кра ја XIX и по ло ви не XX ве ка према 

ет нич ком по ре клу Ка ра ше ва ка”, Те ми швар ски збор ник, бр. 3, Но ви Сад, 2002, стр. 239–240.
17 Ma rio Ba ra, „Pre šu će ni ka ra šev ski Hr va ti: Ka ra šev ci u voj vo djan skom di je lu Ba na ta”, Go diš njak 

za znan stve na is tra ži va nja, 2011, стр. 67.
18 https://www.go o gle.co m /se arch?q=Ni ko la+Fi li pon&so ur ce= [Прегледано: 3. 1. 2022].
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у окви ру Уни вер зи те та Франц Јо зеф из Клу жа (Kolozsvári Fe renc József 
Egyetem), на кон че га, по та да шњим пра ви ли ма, до би ја ди пло му док то ра 
пра ва и др жав нич ких сту ди ја. 

Про фе си о нал на ка ри је ра. По ап сол ви ра њу фа кул те та опре де љу је се 
за зва ње адво ка та и по чев од 1907. ра ди у адво кат ској кан це ла ри ји др Ко сте 
Ха џи је у Вр шцу. На кон то га пре ла зи у Те ми швар, где се 1912. упи су је у име-
ник те ми швар ских адво ка та, са кан це ла ри јом у Али бу на ру.19 У ме ђу рат ном 
пе ри о ду, као и по сле Дру гог свет ског ра та, до смр ти, ба вио се адво ка ту ром 
у Вр шцу и у Бео граду. 

Док тор ска ди сер та ци ја. Сход но прак си тог пе ри о да, сту ди је на Фа-
кул те ту пра ва и др жав нич ких на у ка, на Уни вер зи те ту у Клу жу, тра ја ле су 
че ти ри го ди не, а на кон то га ап сол вен ти су ау то мат ски до би ја ли ти ту лу 
док то ра пра ва и др жав нич ких на у ка, ко ју су мо гли ко ри сти ти у јав ном обра-
ћа њу, па је и Мар тин Фи ли пон на тај на чин сте као док тор ску ти ту лу.20

Члан ство у на уч ним и струч ним ор га ни за ци ја ма. Члан Адво кат ске 
ко мо ре Те ми шва ра, по чев од 1912. 

По себ но сти. Још у гим на зи ји при па дао је на ци о нал ном по кре ту осло-
бо ђе ња, што ће му 1912, за вре ме Пр вог бал кан ског ра та, до не ти оп ту жни цу 
за ве ле и зда ју, од ко је је осло бо ђен услед не до стат ка до ка за. По чет ком Ве ли-
ко га ра та био је по ла го ди не ин тер ни ран у Арад ском ло го ру, за тим је 1915. 
ра то вао на Га ли циј ском фрон ту, а до кра ја ра та био је су диј ски при прав ник 
и су ди ја вој них су до ва. Био је уче сник Ве ли ке на род не скуп шти не Ср ба, 
Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Но вом Са ду 25. но вем бра 1918, где је иза бран 
за чла на Ве ли ког на род ног са ве та. За тим је био на и ме но ван и оба вљао ду-
жност ве ли ког жу па на Та ми шке и Кра шов ске жу па ни је21 (прак тич но је ту 
ду жност оба вљао од 20. фе бру а ра 1919. до 27. ју ла 1919, ка да се срп ска вој ска 
по ву кла из да на шњег ру мун ског Ба на та).22 Из ме ђу два свет ска ра та ни је се 
ба вио по ли ти ком. Ка сни је, због свог ан ти фа ши стич ког ста ва, по но во је до-
пао у ло гор и по осло бо ђе њу пре се лио се и жи вео у Бео граду. До смр ти се 
ба вио са мо адво ка ту ром, без упли ва у по ли ти ку. Го во рио је и пи сао на ви ше 
је зи ка. Став Мар ти на Фи ли по на пре ма на ци о нал ном пи та њу био је та кав да 
се он сма трао у на ци о нал ном сми слу Ср би ном,23 а о то ме „убе дљи во го во ри 
ње го ва де лат ност”.24 

Ми лан КА ЛИ НО ВИЋ
Основ ни би о граф ски по да ци. Ми лан Ка ли но вић ро дио се у Те ми шва ру 

(Фа бри ка) 2. фе бру а ра 1887. По то мак је Ђор ђа Ка ли но ви ћа, те ми швар ског 

19 Јо ва на Ка саш, Те ми швар ски Ср би и пр ва ју го сло вен ска др жа ва, Док тор ска ди сер та ци ја, 
Уни вер зи тет у Те ми шва ру, Фи ло зоф ски фа кул тет, Од сек за исто ри ју, Но ви Сад 2020, стр. 50.

20 http://drept.sa pi en tia.ro /ro /de spre-no i/is to ria-in va ta man tu lui-ju ri dic-di n-cluj-na po ca [Прегле-
дано: 3. 1. 2022].

21 Љи ља на До жић (прир.), нав. де ло, стр. 247–251, 259, 357, 374. 
22 Ми ло рад Бо тић, „Ве ли ки на род ни са вет Ба на та, Бач ке, Ба ра ње, рад На род не упра ве у 

Но вом Са ду и по ли тич ке при ли ке у Вој во ди ни 1918–1919. го ди не”, Гла сник Адво кат ске ко мо ре 
у А. П. Вој во ди ни, год. XVI II, бр. 7, јул 1969, стр. 1–18.

23 Ma rio Ba ra, нав. де ло, стр. 76.
24 Ми хај Н. Ра дан, У по хо де тај но ви том Ка ра шу – ет но ло шке и фол кло ри стич ке сту ди је, 

Са вез Ср ба у Ру му ни ји, Те ми швар 2004, стр. 208.
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до бро тво ра и су ди је, ко ји је пле мић ку ти ту лу до био 
за вре ме Хаб збур шке мо нар хи је, са пре ди ка том „пле-
ме ни ти от Дој ра на”. Сма тра се да су Ка ли но ви ћи цин-
цар ског по ре кла, или мо жда чак и грч ког, и да по ти чу 
из Дој ра на.25 Ми лан Ка ли но вић вен чао се 26. фе бру а-
ра 1922. са Ме ла ни јом Бу га рин(овић), ро ђе ном у Бе лој 
Цр кви, та да со ло пе ва чи цом Срп ске пе вач ке дру жи не.26 
У бра ку су има ли ћер ку Мир ја ну Ка ли но вић Ка лин, 
на жа лост ра но пре ми ну лу, ко ја је, као и мај ка, му зич ку 
ка ри је ру оства ри ла у Ср би ји и Евро пи.27 По сле раз во-
да и на кон пре се ље ња у Ср би ју, оне су осно ва ле „Фонд 

за уна пре ђе ње во кал не умет но сти мла дих Ме ла ни је Бу га ри но вић и ћер ке 
Мир ја не Ка ли но вић Ка лин” у Но вом Са ду, ко ји је ак ти ван и да нас.28 По што 
је брак са Ме ла ни јом био крат ко тра јан, 1925. Ми лан Ка ли но вић се ве рио са 
Ма ром Те о до ро вић, из Те ми шва ра,29 а вен ча ње је оба вље но у ма на сти ру 
Без ди ну.30 Умро је у Те ми шва ру (Гра ду) 3. ма ја 1961. 

Шко ло ва ње, струч но уса вр ша ва ње. Свр шио је Пи ја ри стич ку гим на-
зи ју у Те ми шва ру (1901–1905) и по ха ђао те ча је ве Прав ног фа кул те та Уни-
вер зи те та у Бу дим пе шти (1905–1910). Ди пло ми рао је 1910. и та да је и сте као 
ти ту лу док то ра прав них на у ка.31

Про фе си о нал на ка ри је ра. По сле фа кул те та и ра да као ста жи ста, по-
ло жио је адво кат ски ис пит у Бу дим пе шти (1918), што му је да ло за пра во да 
са мо стал но прак ти ку је адво ка ту ру. Адво кат ску кан це ла ри ју др жао је у Те-
ми шва ру, из ме ђу оста лог и у квар ту Фа бри ци, у Мир ба хо вој па ла ти.32 То ком 
го ди на, оба вљао је не ко ли ко за ду же ња, ва жних за срп ску за јед ни цу у Теми-
шва ру и Ру му ни ји. Као адво кат, био је, по чев од 1. сеп тем бра 1919, кон зи сто-
риј ски фи скал Епар хи је те ми швар ске,33 од но сно вр шио је ду жност епар хиј ског 
прав ног са вет ни ка (1919–1932) и био пред сед ник Срп ске цр кве не оп шти не 
у Те ми шва ру (Фа бри ка). Као све тов ни члан Епар хиј ске кон зи сто ри је би ран 
је, по чев од 1926, у Епар хиј ску упра ву.34 Та ко ђе је нај пре био се кре тар (1913) 
а за тим и ду го го ди шњи пред сед ник (1918–1932) те ми швар ске Срп ске пе вач ке 
дру жи не. Ње го вом за слу гом се ова пе вач ка дру жи на (осно ва на 1868) ре ор га-

25 О пре ци ма из по ро ди це Ка ли но вић, оп шир ни је вид. у књи зи: Алек сан дар Бач ко, Бе ле шке 
о по је ди ним по ро ди ца ма цин цар ског по ре кла (уред ник Љи ља на Бу за), Из да ње ау то ра, Бео град 2018. 
(елек трон ско из да ње, без ну ме ри са ња стра ни ца). cin ca ri-knji ga.pdf – По ро дич но по ре кло [Прегле-
дано: 4. 1. 2022].

26 Гла сник, бр. 4, 1922, стр. 38.
27 На ша реч, Те ми швар, бр. 1626, 21. мај 2021, стр. 11–12.
28 https://aka de mi ja.uns .ac.rs/jav na-au di ci ja-fon da-za-una pre dje nje-vo kal nih-umet no sti-mla dih-

me la ni ja-bu ga ri no vic-i-cer ke-mir ja ne-ka li no vic-ka lin/ [Прегледано: 23. 9. 2021].
29 Гла сник, бр. 16, 1925, стр. 131.
30 Гла сник, бр. 22, 1925, стр. 188.
31 Сте ван Бу гар ски, Љу бо мир Сте па нов, Ср би у Те ми шва ру – Град, Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 

Те ми швар 2011, стр. 458–459.
32 Гла сник, бр. 17, 1922, стр. 144.
33 Сло бо дан Ко стић, Срп ска цр ква и шко ла у Ру му ни ји 1930. го ди не, Те ми швар 1931, стр. 8. 
34 Гла сник, бр. 5, 1926, стр. 39.
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ни зо ва ла 1919.35 Био је члан Срп ског спорт ског дру штва „Хај дук” у Те ми шва-
ру (Ме ха ли).

Док тор ска ди сер та ци ја. Ми лан Ка ли но вић је, као и сви ап сол вен ти 
Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Бу дим пе шти, на кон од го ва ра ју ћег за-
кључ ног ис пи та до био ти ту лу док то ра прав них на у ка (1910). 

По себ но сти. У ме ђу рат ном пе ри о ду де ли мич но се ба вио и по ли ти ком. 
По чет ком но вем бра 1918. иза бран је за чла на Срп ског на род ног ве ћа у Те ми-
шва ру, за ду жен за те ми швар ски кварт Фа бри ка, за јед но са Или јом Бе ле сли-
ји ним.36 По ини ци ја ти ви др Спа со ја Ни ко ли ћа (на по чет ку) и др Ми ла на 
Ка ли но ви ћа, на на род ном ску пу, одр жа ном 3. ју ла 1932. у Те ми шва ру (Фа-
бри ци) од лу че но је осни ва ње Срп ске стран ке (јед не од та да шњих две ју срп-
ских), бли ске по иде о ло ги ји ру мун ској Ли бе рал ној пар ти ји. У При вре ме ном 
од бо ру, за пред сед ни ка је иза бран Мак са Ми шко вић, а др Ми лан Ка ли но вић 
је иза бран за по тен ци јал ног срп ског кан ди да та за Пар ла мент, за жу па ни је 
где су Ср би би ли број ни ји. Али, због не у са гла ше них ста во ва из ме ђу чла но-
ва, а и дво ји це по кре та ча стран ке, др Ми лан Ка ли но вић био је при мо ран да 
се по ву че, а Срп ска стран ка се убр зо уга си ла.37 Др Ми лан Ка ли но вић оку шао 
се, на из ве стан на чин, и на књи жев но-пу бли ци стич ком по љу. Го ди не 1936, 
гру па ле ви чар ско ори јен ти са них срп ских ин те лек ту а ла ца, ју го сло вен ских 
и ру мун ских гра ђа на, по кре ну ла је ча со пис Ал ма нах Жи вот. За вла сни ка, 
од го во р ног уред ни ка и из да ва ча сло вио је адво кат др Ми лан Ка ли но вић, 
мо жда и из раз ло га да би од нос са вла сти ма био олак шан, а у ре дак ци о ни 
од бор об у хва ћен је и дру ги наш прав ник, адво кат др Бо ри слав По по вић. Ме-
ђу тим, објављена су са мо два бро ја, на кон че га се ча со пис уга сио.38

Ми хај ло ЋИ РИЋ
Основ ни би о граф ски по да ци. Ми хај ло (Ми ша) Ћи-

рић ро дио се 1. сеп тем бра 1899. у Вар ја шу (Та ми шка жу-
па ни ја). Ње гов отац, Мир ко Ћи рић, зе мљо рад ник, био 
је по ре клом из су сед ног се ла Кет фе ља, а мај ка, Да ни ца, 
рођ. Ћи ри ћин, ро ђе на у Вар ја шу, би ла је до ма ћи ца и 
бри ну ла о њи хо во тро је де це: Ол ги, Да рин ки и Ми хај лу 
(Ми ши). Ми хај ло Ћи рић се оже нио у 35. го ди ни Стан ком 
Бу ди шин Ка ћан ски, ро дом из Ср бо бра на (Вој во ди на), 
са ко јом је у бра ку имао ћер ку Ве ру (Ве ри цу). Ме ђу тим, 
убр зо се брак рас пао (1939) и су пру га се са ћер ком од-
се ли ла у Бео град. По сле те шке бо ле сти, Ми хај ло Ћи рић 
је пре ми нуо 25. ју на 1971. и са хра њен је на срп ском гро бљу у Вар ја шу.39

Шко ло ва ње, струч но уса вр ша ва ње. По сле основ не шко ле у род ном 
Вар ја шу, за вр шио је Пи ја ри стич ку гим на зи ју у Те ми шва ру. На кон то га, сту-

35 Гла сник, Бр. 2, 1923, стр. 14.
36 Јо ва на Ка саш, „При ли ке у Те ми шва ру кра јем 1918. го ди не и је дан не по зна ти до ку мент 

те ми швар ских Ср ба”, Ис тра жи ва ња, бр. 24, Но ви Сад, 2013, стр. 394. 
37 Ви ше по да та ка, в. у књи зи: Сте ван Бу гар ски, По ли тич ке пар ти је…, стр. 25–31. 
38 Сте ван Бу гар ски, За ви чај на књи жев ност…, стр. 275–282.
39 Li u bo mir Ste pa nov, O per so na li ta te marcantă a Va riașului – avo ca tul Dr. Mi ha i lo Ci ri ci (1899–1971), 

Oa me ni, eve ni men te, tra diții din Ba na tul de câmpie, ediția a 6-a, Ar tpress, Ti mi so a ra 2012, pp. 7–17. 
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ди рао је на Прав ном фа кул те ту Све у чи ли шта у За гре бу, где је ка сни је и 
док то ри рао.40

Про фе си о нал на ка ри је ра. По сле ап сол ви ра ња фа кул те та вра ћа се у род-
ни Вар јаш и ту отва ра адво кат ску кан це ла ри ју у ко јој ра ди од 1925. до 1949. 
По што је био со лид ног имо вин ског ста ња (по се до вао је не ко ли ко де се ти на 
хек та ра зе мље), обим ни ји адво кат ски по сао ни је му био у пр вом пла ну, те 
се ба вио углав ном са мо ци вил ним пра вом и бе ле жнич ким до ку мен ти ма.

Док тор ска ди сер та ци ја. Ти ту лу док то ра прав них на у ка сте као је 1925. на 
Прав ном фа кул те ту Све у чи ли шта у За гре бу; на слов ди сер та ци је ни је нам по знат.

Члан ство у струч ним ор га ни за ци ја ма. Члан Адво кат ске ко мо ре Те-
ми шва ра, рас по ре ђен Се о ском су ду у Вин ги, не да ле ко од Вар ја ша; по ча сни 
пред сед ник Срп ске на род не ште ди о ни це д. д. у Вар ја шу, осно ва не 1926;41 
кнез оп шти не Вар јаш (по чев од 1934).42 Био је иза бран у ру ко вод ство свих 
ме ђу рат них срп ских ор га ни за ци ја у Вар ја шу: Пе вач ког дру штва „Орао”, 
Срп ске чи та о ни це, члан ре дак ци је не дељ ни ка Не дељ не но во сти. 

По себ но сти. Из ме ђу оста лог, ба вио се и по ли ти ком. По осни ва њу Зе-
маљ ске срп ске на род не стран ке (ЗСНС), го ди не 1934, иза бран је за пред седни-
ка, али је због не ких не су гла си ца под нео остав ку.43 За вре ме Дру гог свет ског 
ра та, про фе си о нал но се по ву као из уло ге адво ка та и ба вио се по сло ва њем 
на свом има њу. По сле рат не вла сти су га 1949. ухап си ле и ско ро го ди ну да на 
про вео је у за тво ру, a пу штен je због не до стат ка до ка за. За јед но са по ро ди цом 
(оцем Мир ком, ко ји је та мо и умро,44 ма те ром Да ни цом и се стром Ол гом), 
био је де пор то ван у Ба ра ган, у ме сту Пе ре ци Ној Фун да та (1951–1956).45 Вра-
тио се у род ни Вар јаш на ру ше ног здра вља, био је ис кљу чен из члан ства 
Адво кат ске ко мо ре а, по што му је сва по љо при вред на имо ви на од у зе та, 
по след ње го ди не жи во та про вео је у бе ди, ба ве ћи се са мо сит ним прав ним 
са ве ти ма ко је је да вао сво јим се ља ни ма.

Јо ца ЦО ЦИН 
Основ ни би о граф ски по да ци. Јо ца Цо цин ро ђен је 

6. де цем бра 1909. у Вар ја шу (Та ми шка жу па ни ја). Ње-
гов отац Ге ор ги је (Ђу ра) Цо цин, ро дом из Вар ја ша, био 
је зе мљо рад ник, а ма ти Да ни ца, рођ. Ко ва чић, до ма ћи-
ца, чи ни се да је би ла ро дом из Мо кри на. Јо ца Цо цин 
је пре ми нуо 10. ок то бра 1986. и са хра њен је на срп ском 
гро бљу у Вар ја шу.

Шко ло ва ње, струч но уса вр ша ва ње. Основ ну 
шко лу по ха ђао је у род ном Вар ја шу, а ли цен цу из прав-
них на у ка сте као је на Прав ном и на уч ном фа кул те ту, 

40 https://www.pra vo.unizg.hr/fa kul tet/tra di ci ja [Прегледано: 2. 11. 2021].
41 Гла сник, бр. 21, 1926, стр. 166. 
42 Арон Ро сић и др., Из се ла у се ло, Кри те ри он, Бу ку решт 1985, стр. 13.
43 Сте ван Бу гар ски, По ли тич ке пар ти је…, стр. 50, 52, 68, 74, 112. 
44 Ма тич ни про то кол Ср ба у Ба ра га ну 1951–1955 (про то кол са ста вио про та Ми ли вој Ка чик; 

из да ње при ре дио Сте ван Бу гар ски), Тем пус, Те ми швар 2011, стр. 93.
45 Ми о драг Ми лин, Цвет ко Ми хај лов, Ан дреј Ми лин, Ср би у Ба ра ган ској гол го ти – но ви 

при ло зи (дво је зич но, срп ско-ру мун ско из да ње), Са вез Ср ба у Ру му ни ји, Те ми швар, стр. 348.
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у окви ру Уни вер зи те та у Клу жу, школ ске 1936/1937. го ди не. Ту је и док то-
ри рао. 

Про фе си о нал на и ди дак тич ка ка ри је ра. О ње го вој про фе си о нал ној ка-
ри је ри као адво ка та не ма мно го по да та ка. Ни је се мно го ба вио адво ка ту ром. 
По сле Дру гог свет ског ра та ра дио је као на став ник у Срп ској основ ној шко-
ли у Срп ском Се мар то ну (1951–1957).46 У том свој ству био је ве о ма це њен, не 
са мо због свог ра да већ и због оп хо ђе ња пре ма уче ни ци ма. Из ме ђу оста лог, 
пре да вао је и фран цу ски је зик, по чев од V раз ре да. По што је био адво кат по 
стру ци, а имао је и док тор ску ти ту лу, сви су га у се лу зва ли Док тор.47 По 
по врат ку у род ни Вар јаш ра дио је као чи нов ник и ад ми ни стра тор у ме сној 
ста ни ци за ме ха ни за ци ју по љо при вре де и у по љо при вред ној за дру зи. 

Док тор ска ди сер та ци ја. Ни је по знат на слов ње го ве док тор ске ди сер-
та ци је, али је за бе ле же но да је док тор ску ти ту лу до био на Прав ном и на уч-
ном др жав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Клу жу, школ ске 1936/37. го ди не, 
ка да је и ди пло ми рао прав не на у ке.48 

Ни ко ла ПЕ ТРО ВИЋ
Основ ни би о граф ски по да ци. По не ким изво-

ри ма, ро дио се 1912. у Ча ко ву (Та ми шка жу па ни ја). 
Умро је у Но вом Са ду 1998.49 По дру гим из во ри ма, 
ро ђен је 31. мар та 1910. у Но вом Са ду, а пре ми нуо је 
20. апри ла 1997. у Бео граду.50 Био је оже њен Ма ром 
По по вић, ћер ком Да ке По по ви ћа, пр вог ба на Ду нав-
ске ба но ви не. 

Шко ло ва ње, струч но уса вр ша ва ње. Основ ну 
срп ску шко лу по ха ђао је у Ча ко ву, а за тим је у Те-
ми шва ру био уче ник Не мач ке ре ал не гим на зи је, са 
на ме ром да на у чи што ви ше стра них је зи ка. На кон 
гим на зи је од ла зи у Праг, где сту ди ра ма шин ску тех ни ку на Уни вер зи те ту, 
Од сек кон струк ци ја ави о на; ди пло ми рао је 1934.51 Има ју ћи у ви ду ње го ву 
ка сни ју про фе си о нал ну ак тив ност, ни је ис кљу че но да је у Пра гу до шао у 
до дир или да је и па ра лел но слу шао пре да ва ња исто ри је, пред ме та ко ји га 
је од де тињ ства при вла чио. 

Про фе си о нал на ка ри је ра. За вре ме сту ди ја у Пра гу по ве зао се са сту-
ден ти ма ко му ни сти ма из Ју го сла ви је, а убр зо по сле то га (1932) при мљен је 
у члан ство КПЈ. На кон по врат ка имао је ви ше ва жних за ду же ња и ужи вао 
ве ли ко по ве ре ње нај ви ших пар тиј ских и др жав них струк ту ра. Ра дио је као 
ге не рал ни се кре тар Ју го сло вен ско-че хо сло вач ке при вред не ко мо ре у Бео-
граду (1935–1941). Тих го ди на по чи ње да об ја вљу је члан ке у не ко ли ко ча со-

46 Ду шан Са бљић, нав. де ло, стр. 232.
47 На ша реч, Те ми швар, бр. 1438, 15. сеп тем бар 2017, стр. 21. 
48 http://dspa ce.bcuc luj.ro/han dle/123456789/14632 ; стр. 143. [Прегледано: 12. 7. 2020]. 
49 Сто јан Ле ра, Ча ко во, Са вез Ср ба у Ру му ни ји, Те ми швар 2005, стр. 64. 
50 https://www.snp.org.rs/en ci klo pe di ja/?p=12735 [Прегледано: 26. 1. 2022]. 
51 Ми ло рад Ек ме чић, „In me mo ri am – Др Ни ко ла Пе тро вић (31. мар та 1910 – 20. апри ла 1997)”, 

Исто риј ски ча со пис, књ. XLIV, 1997, Бео град 1998, стр. 359–361. 
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пи са (НИН, На ша ствар ност, Умет ност и кри ти ка) и по ста је ак тив ни члан 
Ма ти це срп ске у Но вом Са ду. Пре Дру гог свет ског ра та био је и чо век за 
ве зу КПЈ са Ко мин тер ном, на кон че га је ухап шен, али је услед не до стат ка 
до ка за пу штен. Све до по ја ве Ре зо лу ци је Ин фор мби роа ужи вао је ве ли ко по-
ве ре ње та да шњих вла сти и оба вљао низ од го вор них уло га и ми си ја. Као члан 
АВ НОЈ-а, 1. ок то бра 1944. на и ме но ван је за на чел ни ка ју го сло вен ског пред-
став ни штва у Ру му ни ји (1941. ју го сло вен ска ам ба са да у Бу ку ре шту је уки-
ну та) и опу но мо ћен да за сту па ин те ре се Ју го сла ви је у Ру му ни ји. Ту ду жност 
је оба вљао до 1945, ка да је ам ба са да по но во ус по ста вље на.52 Од 1. фе бру а ра 
1945. до сре ди не 1951. ра дио је као ми ни стар са ве зне вла де, нај пре спољ не 
тр го ви не, а за тим и елек тро при вре де и ма шин ства. Ме ђу тим, због опреч ног 
ста ва пре ма Ре зо лу ци ји, ис кљу чен је 1951. из КПЈ и од та да се по ву као из 
по ли ти ке. 

На уч на де лат ност. Ње го ва на уч на ак тив ност све де на је на два, при вид-
но да ле ка, али у су шти ни бли ска, на уч на до ме на: во до при вре ду и исто ри ју, 
оба фо ку си ра на на под руч је Вој во ди не. По сле по вла че ња из по ли тич ког жи-
во та нај пре је ра дио у До ку мен та ци о ном цен тру Ин сти ту та за во до при вре ду, 
у ко јем је био за по слен до 1951. За овај ин сти тут ве за ни су и ње го ви пр ви 
ис тра жи вач ки ра до ви. По сле то га, по чев од 1963, по све тио се на уч ном ра ду 
у до ме ну исто ри је и био је при мљен за струч ног са рад ни ка у Исто риј ском 
ин сти ту ту СА НУ, све до пен зи о ни са ња 1978.53 Глав на област ње го вих ис тра-
жи ва ња био је XIX век у Вој во ди ни, као и еко ном ске, на ци о нал не, по ли тич-
ке и кул тур не при ли ке у ко ји ма је на ста ло Срп ско на род но по зо ри ште у 
Но вом Са ду. Та ко ђе, про у ча вао је жи вот и по ли тич ку ак тив ност Све то за ра 
Ми ле ти ћа и об ја вио не ко ли ко књи га и рас пра ва на ту те му.

Док тор ска ди сер та ци ја. На кон плод не са рад ње са ру ским исто ри ча-
ри ма, док тор ску ди сер та ци ју од бра нио је на Ака де ми ји СССР 1975. у Мо скви.

Про бра на би бли о гра фи ја. Јо ван Сте фа но вић Ви лов ски и ње гов струч
ни рад на на у ци о во да ма, Из да ње Хи дро тех нич ког ин сти ту та у Бео граду, 
1954; Све то зар Ми ле тић, Бео град 1958; Из исто ри је хи дро тех ни ке и грађе
ви нар ства, Са ве зна ко ми си ја за во до при вре ду, Бео град 1960; Око Све то за ра 
Ми ле ти ћа и по сле ње га, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1964; Ује ди ње на омла ди
на срп ска и ње но до ба 1860–1875. Гра ђа из со вјет ских ар хи ва, Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад 1977 [приређивач]; Пло вид ба и при вре да сред њег По ду на вља у до ба 
мер ка ти ли зма. Из град ња ка на ла Ду нав –Ти са и на по ри за по ве зи ва ње сред њег 
По ду на вља са Ја дран ским мо рем кра јем XVI II ве ка, Исто риј ски ин сти тут, 
Бео град 1978. (књи га на кнад но пре ве де на на не мач ки и ма ђар ски је зик). 

Члан ство у на уч ним и струч ним ор га ни за ци ја ма. Члан Ма ти це срп-
ске у Но вом Са ду.

На гра де и при зна ња. Но си лац је Пар ти зан ске спо ме ни це 1941, као и дру-
гих ју го сло вен ских од ли ко ва ња. 

По себ но сти. Имао је плод ну де лат ност у окви ру ме ђу на род них ор га-
ни за ци ја исто риј ских на у ка. Био је по себ но та лен то ван за стра не је зи ке, те 

52 https://sr.wi ki pe dia.or g/wi ki/Од но си_Ср би је_и_Ру му ни је [Прегледано: 26. 1. 2022].
53 Ви ше о ње го вој ак тив но сти, вид.: https://sr.wi ki pe dia.or g/wi ki/Ни ко ла_Пе тро вић_(исто-

ри чар) [Прегледано: 26. 1. 2022].
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је по зна вао и теч но го во рио ви ше стра них је зи ка (ру ски, не мач ки, че шки, 
сло вач ки, ма ђар ски, ру мун ски, пољ ски, фран цу ски и ен гле ски), што му је 
омо гу ћи ло да оби ла то ко ри сти стра не из во ре у сво јим ис тра жи ва њи ма. Иако 
је имао де ли мич но тех нич ку струч ну спре му, због свог исто риј ског до при-
но са он је у срп ској кул ту ри остао пре те жно по знат као исто ри чар.

Ни ко ла ГА ВРИ ЛО ВИЋ
Основ ни би о граф ски по да ци. Ни ко ла Га ври ло-

вић ро ђен је 23. фе бру а ра 1912. у Ста рој Мол да ви. Пре-
ми нуо је 1. ју на 2006. у Но вом Са ду. 

Шко ло ва ње, струч но уса вр ша ва ње. Основ ну 
шко лу за вр шио је у Ста рој Мол да ви, а гим на зи ју је 
по ха ђао у Ве ли ком Гра ди шту, Бе лој Цр кви и Вр шцу, 
где је ма ту ри рао 1930. Ви со ко обра зо ва ње сте као је 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бео граду, 
на гру пи за фран цу ски је зик и књи жев ност.54 

Про фе си о нал на и ди дак тич ка ка ри је ра. По за-
вр шет ку фа кул те та пре да вао је фран цу ски је зик у 
при ват ној шко ли др Си ме Ми ло ше ви ћа у Бео граду (1937–1941). У Април ском 
ра ту 1941. за ро бљен је и при ве ден у ло гор Ста лаг VI II-А. По што је имао дара 
за по зо ри шну умет ност, у ло го ру у Гер ли цу (Не мач ка) осно вао је Срп ско ло-
гор ско по зо ри ште, био ње гов управ ник, ре ди тељ и глу мац. Те шко бо ле стан, 
био је вра ћен у Ср би ји (1943), али се убр зо при дру жио Ју жно ба нат ском парти-
зан ском од ре ду, са ко јим је остао до кра ја ра та.55 По сле осло бо ђе ња, крат ко 
ра ди као про фе сор гим на зи је у Бе лој Цр кви (1945–1946). Услед не до стат ка 
ква ли фи ко ва них про фе со ра у срп ским шко ла ма у Ру му ни ји, до ла зи у Те ми-
швар, где по ста је про фе сор фран цу ског је зи ка у Срп ској сек ци ји Ви ше гим-
на зи је „К. Д. Ло га” (1946–1948).56 Вра ћа се за про фе со ра гим на зи је у Пан че-
во (1949–1952), а од 1953. до 1965. пре да је фран цу ски је зик и књи жев ност на 
Ви шој пе да го шкој шко ли у Но вом Са ду. Од 1966. до 1968. био је пр ви ру ко-
во ди лац Цен тра за по зо ри шну до ку мен та ци ју Сте ри ји ног по зор ја у Но вом 
Са ду, ра де ћи на сре ђи ва њу обим не по зо ри шне до ку мен тар не гра ђе. Од 1970. 
до 1978, ка да се пен зи о ни сао, ра дио је као на уч ни са рад ник у Ин сти ту ту за 
исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Ту је сте као зва ње ви шег 
на уч ног са рад ни ка. 

На уч на де лат ност. По сле 1945. ин тен зив ни је се ба вио по зо ри шном 
умет но шћу, као и исто риј ским аспек ти ма на ста ве у Вој во ди ни, срп ско-ру мун-
ским од но си ма у сфе ри про све те у XVI II и XIX ве ку, исто ри јом раз вит ка 
про све те и кул ту ре Ср ба и Ру му на у Вој во ди ни и Ба на ту, као и пре во ди ма 

54 https://www.snp.org.rs/en ci klo pe di ja/?p=4155 [Прегледано: 26. 1. 2022].
55 Mi o drag Mi lin, An drei Mi lin, Sârbii din România – Do cu men tar și stu dii de spre re mo de la rea 

identitară, Edi tu ra Ce ta tea de Scaun, Târgoviște 2007, стр. 33.
56 Алек сан дра Бин дер Бу гар ски, Спо мен на проф. Мир ја ну Бу гар ски, Sig na ta, Те ми швар 

(ин тер нет из да ње); 
https://www.rast ko.rs/rast ko-ro/umet nost/knji zev nost/abin der-mbu gar ski/in dex.html [Прегледано: 

26. 1. 2022]; Ду шан Са бљић, нав. де ло, стр. 76, 80. 
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са ру мун ског је зи ка. Об ја вио је ско ро 100 на уч них ра до ва, углав ном из обла-
сти школ ства. 

Док тор ска ди сер та ци ја. Док тор ску ди сер та ци ју са те мом Фран цу ска 
дра ма на срп ској сце ни у Вој во ди ни од 1861. до 1914. од бра нио је на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту За гре бач ког све у чи ли шта (1965). 

Про бра на би бли о гра фи ја. Исто ри ја ћи рил ских штам па ри ја у Хаб збур
шкој Мо нар хи ји у XVI II ве ку, Ин сти тут за из у ча ва ње исто ри је Вој во ди не, 
Но ви Сад 1974; „Осни ва ње и рад срп ске учи тељ ске шко ле 1812–1848”, у књизи: 
200 го ди на обра зо ва ња учи те ља у Сом бо ру 1778–1978. (уре ди ли: др Ра до мир 
Ма ка рић и Сте ван Ва си ље вић), Сом бор 1978, стр. 31–80; Srp sko-ru mun sko 
kli ri kal no uči liš te u Vrš cu (1822–1867), No vi Sad 1983; Кар ло вач ка бо го сло ви ја 
(1794–1920), Срем ски Кар лов ци 1984; Ср би и Ру му ни – Срп скору мун ске везе 
кроз ве ко ве, Про ме теј, Но ви Сад 1997; „Школ ство код Ср ба у Хаб сбур шкој 
мо нар хи ји”, у: Исто ри ја срп ског на ро да, IV/2, Срп ска књи жев на за дру га, Бео-
град 2000; Срп ске шко ле у Хаб збур шкој мо нар хи ји у пе ри о ду по зне Про све
ће но сти (1790–1848), Елит, Бео град 2003.

Члан ство у на уч ним и струч ним ор га ни за ци ја ма. Члан Те ми швар-
ског од бо ра Ма ти це срп ске у Но вом Са ду; члан Ме ђу о де љен ског од бо ра 
СА НУ за на ци о нал не ма њи не и људ ска пра ва, Бео град.57 

На гра де и при зна ња. Од лу ком Ру ко во де ћег од бо ра ор га ни за ци је Са ве-
за Ср ба Ста ре Мол да ве, ме сна би бли о те ка до би ла је име „Ни ко ла Га ври ло-
вић”.58

По себ но сти. Од де тињ ства се ба вио ама тер ским по зо ри штем. Љу бав 
пре ма по зо ри шту га јио је и за вре ме сту ди ја, при ре див ши по зо ри шне пред-
ста ве у свом род ном се лу. Пре вео је са ру мун ског је зи ка ви ше књи жев них 
де ла: Јон Лу ка Ка ра ђе а ле: Из гу бље но пи смо и Бур на ноћ (по зо ри шни ко ма ди); 
Хо ри ја Ло ви не ску: Ра зо ре на твр ђа ва (дра ма); Ли ви ју Ре бре а ну: Шу ма обе
ше них (ро ман), али и не ко ли ко књи га фран цу ске ли те ра ту ре. Са ра ђи вао је 
са по зо ри шним ча со пи си ма. По сле осло бо ђе ња био је про мо тер ак ци је оснива-
ња Ама тер ског по зо ри шта у Бе лој Цр кви. Би бли о те ци „Вук Ка ра џић” у Ве-
ли ком Гра ди шту (гра ду у ко јем се сво је вре ме но шко ло вао) поклонио је своју 
лич ну би бли о те ку од око 3000 књи га на срп ском и стра ним је зи ци ма.

Дра го мир БА ТА ЊАЦ
Основ ни би о граф ски по да ци. Дра го мир Ба та њац ро дио се 31. ав гу ста 

1921. у Ве ли ком Сем пе тру (Та ми шка жу па ни ја). Отац, Ми лан Ба та њац, био 
је зе мљо рад ник, а ма ти, Ву ко са ва (Ву ка), рођ. Ла цић, та ко ђе из Ве ли ког 
Сем пе тра, до ма ћи ца. Дра го мир је имао мла ђег бра та, Жив ка, зе мљо рад ни-
ка у Ве ли ком Сем пе тру, и се стру Љу би цу, чи нов ни цу у Те ми шва ру. Су пру-
га Ве ра, рођ. Ју ри шић, из Ста ре Па зо ве, по за ни ма њу је би ла ко зме ти чар ка. 
У бра ку су има ли си на Алек сан дра Са шу и ћер ку Ану, ко ји су ро ђе ни у 
Ни шу и по за ни ма њу су ин же ње ри елек тро ни ке. Дра го мир Ба та њац је пре-
ми нуо 16. апри ла 2011. у Ни шу. 

57 СА НУ – Бил тен фон да за на уч но ис тра жи ва ња, за 2004. го ди ну, бр. 30, Бео град, 2005, 
стр. 133. https://www.yum pu.co m/sv /do cu ment/vi ew/25999411/2004-3-4-16mb - [Прегледано: 19. 10. 2021].

58 На ша реч, Те ми швар, бр. 1277, 5. ав густ 2014, стр. 6–8. 
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Шко ло ва ње, струч но уса вр ша ва ње. Основ ну 
шко лу по ха ђао је у Ве ли ком Сем пе тру, а гим на зи ју је 
за вр шио у Те ми шва ру 1940, где је на став ни је зик био 
ру мун ски. За по чео је сту ди је на Ве те ри нар ском фа кул-
те ту у Бео граду 1940, али је због рат них при ли ка од у-
стао и вра тио се у Ру му ни ју. По сле ра та, 1945. на ста вио 
је сту ди је у Бео граду и ди пло ми рао 1952. Ка сни је је 
за вр шио и пост ди плом ске сту ди је из обла сти ре про-
дук ци је до ма ћих жи во ти ња, што му је омо гу ћи ло да 
раз ра ди и од бра ни док тор ску ди сер та ци ју 1978. 

Про фе си о нал на ка ри је ра. Као свр ше ни ве те ри нар за по слио се у Свр-
љи гу, где је, од са мог по чет ка ра да, по ста вљен за управ ни ка Сто чар ско-ве-
те ри нар ске ста ни це. За тим је ра дио као ве те ри нар ски ин спек тор у Дра га шу, 
Ба бу шни ци и До љев цу, до при но се ћи уна пре ђе њу сто чар ске про из вод ње у 
ју жној Ср би ји. 

Док тор ска ди сер та ци ја. Док тор ску ди сер та ци ју под на сло вом Узро ци 
на ста ја ња суб кли нич ких ма сти ти са и по ре ме ћа ја се кре ци је млеч не жле зде 
кра ва у усло ви ма ин ди ви ду ал не про из вод ње мле ка од бра нио је 1978. на Фа-
кул те ту ве те ри нар ске ме ди ци не Уни вер зи те та у Бео граду.59

Про бра на би бли о гра фи ја. Срп ски Све ти Пе тар, Би бли о те ка „Хро ни-
ке се ла”, Бео град 1997.60

По себ но сти. Као омла ди нац, био је вр ло ак ти ван и по себ но се ис та као 
као је дан од бо љих фуд ба ле ра ме сног фуд бал ског ти ма „Де ли ја”. Ка сни је, 
по при ро ди слу жбе да ле ко од свог род ног кра ја, пом но је бе ле жио и са чу вао 
мно ге чи ње ни це ве за не за Ве ли ки Сем пе тар, ко је ће са же ти у об ли ку на ве-
де не мо но гра фи је род ног се ла. 

Љу бо мир УН ЧАН СКИ
Основ ни би о граф ски по да ци. Љу бо мир Ун чан ски 

ро ђен је 7. ју ла 1922. у Ста рој Бе би (Be ba Vec he), оп шти на 
Ча над (Та ми шка жу па ни ја). Отац, Ми лан Ун чан ски, из 
Ве ли ког Ча на да, по за ни ма њу ра тар, ма ти Ви до са ва, та-
ко ђе из Ве ли ког Ча на да, до ма ћи ца, би ли су вла сни ци са-
ла ша у ча над ском ата ру. Као имућ на по ро ди ца, уз то и 
са са ла шем бли зу гра ни це, це ла по ро ди ца Ун чан ски де-
пор то ва на је ју на 1951. у Ба ра ган, у ме сто За гна. Љу бо мир 
Ун чан ски се ту и вен чао, 4. де цем бра 1952, у се лу За гни, 
са Ев ге ни јом, рођ. Стру га ру, ро дом из се ла Те ре бле ча, у 
Бу ко ви ни, чи ја се по ро ди ца, ка да је се вер ни део Бу ко ви-
не при пао Со вјет ском Са ве зу, на ста ни ла у Бо га ро шу (Bulgăruș), жу па ни ја 
Ти миш, али су и они би ли де пор то ва ни у Ба ра ган.61 У бра ку су има ли ћер ку 
Ви до са ву, ма те ма ти чар ку и еко но мист ки њу, и си на Ми ла на, гра ђе вин ског 

59 http://ar hi va.uni lib.rs/uni lib/pro jek ti/di ser ta ci je_2/fa kul te ti/fa kul tet_ve te ri nar ske%20_me di-
ci ne.ph p [Прегледано: 18. 9. 2021].

60 http://www.mak si mo vic.rs/li te ra tu ra/hro ni ka se la.html [Прегледано: 18. 9. 2021].
61 Ми о драг Ми лин, Цвет ко Ми хај лов, Ан дреј Ми лин, нав. де ло, стр. 125–126. 
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ин же ње ра и еко но ми сту, обо је ро ђе ни у ба ра ган ском се лу Ва де ни За гна.62 
Љу бо мир Ун чан ски је пре ми нуо 4. де цем бра 2016. у Те ми шва ру. 

Шко ло ва ње, струч но уса вр ша ва ње. Основ ну шко лу за вр шио је у Ча-
на ду, а за тим Гим на зи ју „К. Д. Ло га” у Те ми шва ру. Упи сао је Ма те ма тич ки 
фа кул тет Уни вер зи те та у Клу жу (ко ји је, због рат них при ли ка, при вре ме но 
пре ме штен у Те ми швар), али због рат них при ли ка ни је ус пео да га за вр ши. 
По сле ра та, 13. мар та 1946. упи су је сту ди је на По љо при вред ном од се ку По-
љо при вред но-шу мар ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бео граду, а сту ди је 
за вр ша ва 1950. Ка сни је је сте као и док тор ску ти ту лу.

Про фе си о нал на ка ри је ра. По ап сол ви ра њу, нај пре је ра дио као ин же-
њер-ис тра жи вач у По љо при вред ној ста ни ци Киц кањ, бли зу гра да Ла ку 
Са рат. Го ди не 1962, у свој ству на уч ног ис тра жи ва ча, пре ме стио се у Екс пе-
ри мен тал ну ста ни цу у се лу Ло ври ну (Та ми шка жу па ни ја). Иа ко је са сво јим 
ра до ви ма имао успе ха, на на ци о нал ном и ме ђу на род ном (чак до Ја па на) ни воу, 
ипак је раз ре шен ду жно сти, по што ни је био члан пар ти је. За тим је, то ком 
две го ди не, па ра лел но ра дио у др жав ним по љо при вред ним га здин стви ма у 
Ара ду и Ло ври ну, а ка сни је је ан га жо ван као ис тра жи вач у Ин сти ту ту за по-
љо при вред на ис тра жи ва ња у Ара ду. Пре ме стио се у Те ми швар где је са ра-
ђи вао са Фа кул те том хи дро тех ни ке По ли тех нич ког ин сти ту та у Те ми шва ру, 
а та ко ђе и као ис тра жи вач у Ин сти ту ту за ис тра жи ва ње и тех но ло шки инже-
ње ринг за на вод ња ва ње и дре на жу у Бу ку ре шту – Ба ња са (ICI TID). Го ди не 
1971. вра тио се са ак тив но шћу у Ло врин и ту ра дио до пен зи о ни са ња.63

На уч на де лат ност. Об ја вио је ви ше зна чај них ра до ва ко ји су има ли 
по зи ти ван од јек у зе мљи и ино стран ству. Нај зна чај ни је ње го во на уч но оства-
ре ње, пре ми јер но на на ци о нал ном ни воу, је сте си стем за на вод ња ва ње по-
мо ћу под зем них це ви под при ти ском, ко јим се мо гу на вод ња ва ти по вр ши не 
до 20 ха. Та ко ђе пре ми јер но, ин фор ма ти зо вао је си стем на вод ња ва ња ко ри-
сте ћи пр ви ди дак тич ки ра чу нар са ка се та ма и тра ком, ME CIPT1, оства рен 
на По ли тех нич ком ин сти ту ту у Те ми шва ру. Од го ва ра ју ћи ин фор ма тич ки 
про грам пред ста вио је на По љо при вред ном ин сти ту ту у Бу ку ре шту, као и 
у Ру мун ској ака де ми ји на у ка. 

Док тор ска ди сер та ци ја. Док тор ску ди сер та ци ју под на сло вом При
ло зи про у ча ва њу ви шка по вр шин ске вла жно сти те шких те ре на ви со ке рав
ни це у Ба на ту и од ре ђи ва ње пре вен тив них ме ра (на слов у ори ги на лу: Con
tri buţii la stu diul ex ce su lui de umi di ta te de su pra faţă pe te re nu ri le gre le din cîmpia 
înaltă a Ba na tu lui şi sta bi li rea măsurilor de pre ve ni re) од бра нио је 19. ју на 1978. 
на Ака де ми ји по љо при вред них и шум ских на у ка у Бу ку ре шту, а мен тор му 
је био проф. др инж. Мар ку Бот зан. 

Члан ство у на уч ним и струч ним ор га ни за ци ја ма. Члан Удру же ња 
Хи дро ме ли о ра то ра при Ака де ми ји по љо при вред них и шум ских на у ка у 
Бу ку ре шту.

По себ но сти. Као и дру ги сту ден ти, упу ћен је као под о фи цир на фронт 
про тив Не ма ца. Био је ра њен у би ци код Па вли ша, по ред Ли по ве. По за вр шетку 

62 Ма тич ни про то кол Ср ба у Ба ра га ну 1951–1955, стр. 131, 137. 
63 Dușan Ba i ski, Cenăzeni de ie ri și de azi, Ar tpress, Ti mișoa ra 2020, стр. 227. 
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сту ди ја у Бео граду 1950. и по врат ка у Ру му ни ју, стал но је био под при смо тром 
и са слу ша ван од стра не Ру мун ске без бед но сти, а че ти ри ме се ца био је у 
при тво ру. На кон пу шта ња на сло бо ду, у ро ди тељ ској ку ћи у Ча на ду мо рао 
је сва ко днев но да се ја вља ло кал ној по ли ци ји. Го ди не 1951. це ла ње го ва по-
ро ди ца де пор то ва на је у Ба ра ган, у ме сто За гна (Ва де ни Ној).64 Љу бо мир 
Ун чан ски се ка сни је при кљу чио оста лој по ро ди ци у Ба ра га ну, али ње го во 
уз не ми ра ва ње ни је пре ста ло док се зва нич ни ци ни су убе ди ли у ње го ву из-
ра зи ту струч ну спрем ност, при зна ли му ди пло му ин же ње ра по љо при вре де 
и по че ли га про фе си о нал но ис ко ри шћа ва ти за агро  ме ли о ра ци о не де лат но сти. 
То је има ло као по сле ди цу да је ње го ва ужа по ро ди ца мо ра ла оста ти у Бара-
га ну ско ро пет го ди на ду же од оних ко ји су се вра ти ли ку ћи у Ба нат. 

Урош ТО МИН
Основ ни би о граф ски по да ци. Урош То мин је ро ђен 1923. у Ки кин ди. 

Ње гов отац био је уче сник Ок то бар ске ре во лу ци је, и то као пу ков ник Црве-
не ар ми је.65 Урош То мин је био ју го сло вен ски по ли тич ки еми грант, ко ји је 
у Ру му ни ју пре бе гао по сле Ре зо лу ци је Ин фор мби роа, 1948.66 Умро је 1975. 

Шко ло ва ње, струч но уса вр ша ва ње. Сту ди рао је хе ми ју у За гре бу и 
по стао ин же њер хе ми је, а то про из ла зи и из ње го вих об ја вље них књи га и 
рас пра ва. Ка сни је је у Бу ку ре шту док то ри рао из фи ло зо фи је. 

Про фе си о нал на и ди дак тич ка ка ри је ра. На по чет ку свог бо рав ка у Ру-
му ни ји, као ју го сло вен ски по ли тич ки еми грант, ра дио је у окви ру ЦК РРП.67 
Из ме ђу 1950. и 1954. био је глав ни уред ник про па ганд ног ра ди ја „Сло бод на 
Ју го сла ви ја”, ко ји је еми то вао из Бу ку ре шта. То је би ла ко мин форм ска ра-
дио-ста ни ца, ан ти ти тов ски ори јен ти са на.68 Ка сни је ће ра ди ти и на Ра дио 
Ру му ни ја ин тер на ци о на лу и, на кон то га, на Ин сти ту ту за фи ло зо фи ју у Бу-
ку ре шту, при Ру мун ској ака де ми ји на у ка.

На уч на де лат ност.69 Ње го ва де лат ност ре ла тив но је бо га та и са сто ји 
се од 38 ра до ва об ја вље них на 5 је зи ка (22 на ру мун ском, 3 на ен гле ском, 3 
на срп ском, 1 на грч ком и 1 на ру ском) у 53 пу бли ка ци је, ко је су увр ште не 
у 77 би бли о теч ких је ди ни ца.70 Углав ном су то ра до ви из до ме на фи ло зо фије 
ег закт них на у ка, нај ви ше из до ме на хе ми је. 

Док тор ска ди сер та ци ја. Док тор ску ди сер та ци ју под на сло вом Уло га 
на уч них ап страк ци ја у при род ним на у ка ма (хе ми ја) (ори ги нал ни на слов: 

64 Ми о драг Ми лин, Цвет ко Ми хај лов, Ан дреј Ми лин, нав. де ло, стр. 333.
65 Ma ri jan F. Kranjc, In for mbi ro – slo ven ski de lež pro pa gan da ra di ja „Svo bod na Ju go sla vi ja” iz 

Bu ka reš te, Ro mu ni ja, вид. веб-стра ни цу: In for mbi ro.pd f [Прегледано: 14. 6. 2021].
66 Образ вра га в со вет ской про па ган де. 1945–1954 гг. Борьба с ко смо по ли ти змом. https://

psyfac tor.org /lib /fa te ev4.ht m [Прегледано: 12. 10. 2021].
67 Mi o drag Mi lin, An drei Mi lin, нав. де ло, стр. 154; Do sa re le-Fo şti lor-Mem bri-ai-PCR -Emi granţi-

Po li ti ci-Iu go sla vi.-1945-1981.In v.-3263 [Прегледано: 12. 10. 2021]; http://ar hi ve le na ti o na le.ro /si te/wpfb-
fi le/do sa re le-fo sti lor-mem bri-ai-pcr -emi gran ti-po li ti ci-iu go sla vi-1945-1981-in v-3263-pd f/ [Прегледано: 
12. 10. 2021].

68 https://www.ra dor.ro /2015/12/04/ra dio-iu go sla via-li be ra-un -post-al-co min for mu lui-la -bu cu re-
sti/ [Прегледано: 12. 10. 2021].

69 О струч ној на уч ној де лат но сти Уро ша То ми на вид. у књи зи: Ga bri e la ESCH, Isto ri o gra fie 
filosofică românească în pe ri o a da proletcultistă, Edi tu ra Eu ro stam pa, Ti mișoa ra 2019, стр. 163–166.

70 http://wor ldcat.org .ezproxy.uindy.edu/iden ti ti es/lccn-n86083347/ [Прегледано: 12. 10. 2021].
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Ro lul ab stracții lor științifi ce în științele na tu rii (Chi mie)) од бра нио је на Ви со кој 
пар тиј ској шко ли „Ште фан Ге ор ги ју” у Бу ку ре шту 1960.71 По ва же ћим зако-
ни ма тих го ди на, за од бра ну ди сер та ци је ни је био по тре бан мен тор, кан ди-
дат је сам са ста вљао са жет ре фе рат на да ту те му (обич но из сво јих ра ни је 
об ја вље них ра до ва), ко ји је ва жио као док тор ска ди сер та ци ја и пред ста вио 
би га пред од ре ђе ну струч ну ко ми си ју. Сле де ће го ди не (1961) Урош То мин 
је ди сер та ци ју об ја вио у ви ду књи ге. 

Про бра на би бли о гра фи ја. Ro lul ab stracții lor în științele na tu rii : (în chi mie), 
Edit. Științifică, Bu cu rești  1961; Neo po zi ti vi smul : Stu dii cri ti ce pe pro ble me de: 
Te o ria cu noaşte rii, logică, so ci o lo gie, fizică, chi mie, lingvistică, Bu cu rești  1962; 
Di a lec ti ca materialistă : me to do lo gia generală a științelor par ti cu la re, Edi tu ra 
Aca de mi ei RSR, 1963. (уред ник); Na tu ra, omul, ştiinţa şi re li gia, Edi tu ra 
Ştiinţifică, Bu cu reşti  1964; Te o ria re zo nanței în chi mie: sen sul ei gno se o lo gic și 
me to do lo gic, Edi tu ra Științifică, Bu cu rești  1965; De spre pre vi zi u nea sti in ti fi ca, 
Edi tu ra Științifică, Bu cu rești 1965. (ко а у тор); Di a lec ti ca me to de lor in cer ce ta rea 
sti in ti fi ca, Vol. 1, Edi tu ra ști in ti fi ca, Bu cu rești  1966. (ко а у тор); Ştiinţă, cer ce ta
re, pro ducţie : pro ble me ale ştiinţei de spre ştiinţă, Edi tu ra Aca de mi ei Re pu bli cii 
So ci a li ste România, 1970; Uvod u na u ku o na u ci, Eko nom ski in sti tut, 1974.72

По себ но сти. Као и ве ћи на шко ло ва них ју го сло вен ских еми гра на та 
пре бе глих у Ру му ни ју по сле Ре зо лу ци је Ин фир мби роа, и Урош То мин је 
нај пре био об у хва ћен ре до ви ма ан ти ти тов ске про па ган де. Ка сни је, ка да се 
овај по ли тич ки тренд уга сио, ори јен ти сао се на на уч ни рад, кон крет но на 
фи ло зо фи ју при род них на у ка, по нај ви ше хе ми је. На жа лост, ни смо мо гли 
про на ћи ин фор ма ци је ка ко је да ље те као ње гов жи вот. 

Сла во љуб ВУ ЈИЋ
Основ ни би о граф ски по да ци. Сла во љуб Ву јић је 

ро ђен 15. мар та 1934. у Ве њу (Та ми шка жу па ни ја). По-
чет ком Дру гог свет ског ра та, са по ро ди цом се пре се лио 
у место Ја ша То мић (ра ни ји на зив Мо дош), ге о граф ски 
уда љен око 7 км од Ве ња. Ње гов отац, Ар са Ву јић, ро дом 
је из Ве ња, а ње го ва ма ти зва ла се Је ле на. Био је оже њен 
Ве ром, по ре клом из Бе ло ру си је, са ко јом има си но ве 
Ива на (име је до био по пра де ди) и Сте фа на, и ћер ку 
Со њу Ве ро ни ку. Са по ро ди цом je живeo у Ал та Ло ми, 
у Ка ли фор ни ји. У Аме ри ци је по знат под име ном Sam 
Vu ich.

Шко ло ва ње, струч но уса вр ша ва ње. Основ ну шко лу за вр шио је у род ном 
Ве њу, ни жу сред њу шко лу у месту Ја ша То мић, а По љо при вред ну гим на зију 
за по чео је у Вр шцу. Гим на зи ју је пре ки нуо по што је са по ро ди цом еми гри-
рао у Аме ри ку, у Де тро ит. Ту је нај пре за вр шио елек трон ско-ко му ни ка циј-
ску ин же њер ску шко лу (гим на зи ју), а за тим се пре се лио у Ка ли фор ни ју и 

71 Măruță Sil via (re dac tor re spon sa bil), Te ze de doc to rat 1948–1970, Ti po gra fia Universității Bu cu-
rești , 1973, стр. 2. 

72 www.prav ni.edu.rs › Na uc ni › pri lo zi, pdf [Прегледано: 27. 1. 2022].
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на ста вио сту ди је на Де парт ма ну за елек трич но и ра чу нар ско ин же њер ство, 
у окви ру Уни вер зи те та Ју жна Ка ли фор ни ја (De part ment of Elec tri cal and 
Com pu ter En gi ne e ring, Uni ver sity of So ut hern Ca li for nia). Ка сни је, упо ре до са 
ра дом у ве ли ким тех но ло шким ком па ни ја ма, шко ло вао се и сте као шест 
уни вер зи тет ских ди пло ма (AA, BS, MA, EM BA, MA, Ph.D). За вр шио је Uni-
ver sity of So ut hern Ca li for nia (USC). 73 

Про фе си о нал на ка ри је ра. У Ка ли фор ни ји је ра дио као ин же њер елек-
тро ни чар и ад ми ни стра тор на раз ли чи тим про јек ти ма за Ми ни стар ство 
од бра не, углав ном на про јек ти ма за из ра ду ра ке та и стра те гиј ских бом бар-
де ра. Уче ство вао је и у про гра ми ма све мир ских ле то ва Апо ло. У про гра му 
Апо ло 11 (сле та ње на Ме сец, 16. ју ла 1969) био је шеф ти ма ко ји је имао 
за да так да пра ти и ис тра жу је те шко ће на ста ле у ра ду елек трон ских ин стру-
ме на та све мир ске ле ти ли це. Осам де се тих го ди на, ра дио је као струч њак-
кон сул тант у до ме ни ма ми кро е лек тро ни ке и тран сфе ра тех но ло ги је и раз-
во ју ра кет них си сте ма, уче ству ју ћи и у од го ва ра ју ћим на уч ним про гра ми ма 
не ких зе ма ља Ис точ не Евро пе (из ме ђу оста лог, Ју го сла ви је и Со вјет ског 
Са ве за). 

Док тор ска ди сер та ци ја. Док тор ску ди сер та ци ју под на сло вом Одр
жи ва на ци о нал на про ти вра кет на од бра на (ори ги нал ни на слов Vi a ble Na ti
o nal Mis si le De fen se) од бра нио је 2002. на Cla re mont Gra du a te Uni ver sity 
(CGU).74 Мен тор ра да био му је проф. др Ја цек Ку глер (Ja cek Ku gler, PhD). 
На кон од бра не док то ра та до био је ти ту лу док тор фи ло зо фи је у по ли тич ким 
на у ка ма. 

Про бра на би бли о гра фи ја.75 Vi a ble Na ti o nal Mis si le De fen se system, The 
Cla re mont Gra du a te Uni ver sity, 2002.

Члан ство у на уч ним и струч ним ор га ни за ци ја ма. Био је члан и ве-
ли ки до бро твор Срп ске на род не од бра не у Аме ри ци.

На гра де и при зна ња. За сво је ра до ве на ра зним тех нич ким про гра ми ма 
до био је ви ше на гра да и при зна ња.

Жи ва МИ ЛИН
Основ ни би о граф ски по да ци. Жи ва Ми лин ро дио се 19. сеп тем бра 1937. 

у Кра љев цу, оп шти на Ве ли ки То по ло вац (Та ми шка жу па ни ја). Ње гов отац, 
Ђор ђе Ми лин, ро ђен у Кра љев цу, био је зе мљо рад ник, а ма ти, Ма ри ја, рођ. 
Су јић, до ма ћи ца. Оже њен је Ју ли јом, рођ. Ам зу ле ску, ро дом из жу па ни је 
Горж, про фе сор ком ру мун ског и не мач ког је зи ка; у бра ку има ју ћер ку Делију 
Ко ри ну, уд. Штри кер, ко ја жи ви и ра ди као ле кар у Не мач кој. 

Шко ло ва ње, струч но уса вр ша ва ње. Основ ну шко лу по ха ђао је у Кра-
љев цу и Пе тро вом Се лу, а гим на зиј ску на ста ву у Сред њој шко ли бр. 8 у 

73 Мар ко Ло пу ши на, „Чо век ће ле те ти и на Марс”, Но ви не – То рон то, бр. 1218, 2. ок то бар 2009, 
стр. 1 https://www.no vi ne.ca /ms /ww w.no vi ne.ca /ar hi va/2009/1218/na slov ne.html [Прегледано: 27. 1. 2022].

74 Vu ich, Sam, The Cla re mont Gra du a te Uni ver sity. Pro Qu est Dis ser ta ti ons Pu blis hing, 2002. 
3079314. [Прегледано: 27. 1. 2022].

75 https://scho lar.go o gle.co m /scho lar?hl=ro&as_sdt=0%2C5&q=Sam+Vu ich&btnG= [Прегледано: 
27. 1. 2022].
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Те ми шва ру (1952–1955).76 За тим је у Лу го жу био уче ник 
пост гим на зиј ске дво го ди шње По љо при вред не ра чу но-
вод стве не шко ле (1955–1957). Фа кул тет ско обра зо ва ње 
сте као је на Фи ло ло шком фа кул те ту Пе то го ди шњег 
пе да го шког ин сти ту та у Те ми шва ру (1957–1962).

Про фе си о нал на и ди дак тич ка ка ри је ра. По ап-
сол ви ра њу фа кул те та ра дио је као про фе сор у Де ти 
(1962), а убр зо је по стао лек тор у Ге не рал ној ди рек ци-
ји штам пе (1963–1969). Го ди не 1970. пре ла зи на Фи ло-
ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у Те ми шва ру, где ће 
оста ти до пен зи о ни са ња (2003), као аси стент (1970–1980), 

до цент или лек тор, по ру мун ској тер ми но ло ги ји уни вер зи тет ских зва ња 
(1980–1991), као ван ред ни (1991–2001) и ре дов ни про фе сор (2001–2003). 

На уч на де лат ност. Као ис так ну ти сла ви ста, ис тра жи вао је ста ре словен-
ско-срп ске ру ко пи се у ру мун ским зе мља ма, као и ру мун ско-срп ске кул тур не 
ве зе и про жи ма ња кроз ве ко ве. По себ но ме сто у ње го вој де лат но сти за у зи-
ма ју сту ди је го во ра, оби ча ја и кул ту ре род но га кра ја, Ба нат ске Цр не Го ре.

Док тор ска ди сер та ци ја. Док тор ску ди сер та ци ју под на сло вом Распро
страњеност срп скосло вен ских ру ко пи са и срп ских спи са у ру мун ским зе мља
ма (ори ги нал ни на слов Cir cu lația ma nu scri se lor sla vo ne sîrbe și a scri e ri lor 
sîrbești în Țările Române) од бра нио је 16. ја ну а ра 1978. на Уни вер зи те ту у Бу-
ку ре шту, а мен тор ра да био му је проф. др Ге ор ге Ми ха и ла.

Про бра на би бли о гра фи ја.77, 78 Lim ba slavă vec he și slavonă: (Tex te și glo sar). 
[Curs], Ti po gra fia Universității din Ti mișoa ra, 1971. (ко а у тор); Lim ba slavă vec he 
şi slavonă: tex te şi glo sar, Ti po gra fia Universităţii din Ti mişoa ra, 1974. (ко а у тор); 
Gra ma ti ca lim bii ru se: sin ta xa pro po ziţiei : curs prac tic, Uni ver si ta tea din Ti-
mişoa ra, Fa cul ta tea de Fi lo lo gie, Ca te dra de lim ba şi li te ra tu ra rusă, 1979; Lim ba rusă: 
pen tru stu denţii Fac. de Ştiinţe Eco no mi ce, Uni ver si ta tea din Ti mişoa ra, Fa cul ta tea 
de Fi lo lo gie, Ca te dra de lim ba şi li te ra tu ra rusă, Ti mi so a ra 1980; Lim ba rusă modernă: 
cu le ge re de tex te pen tru facultăţile ne fi lo lo gi ce: pen tru uzul stu denţilor, Ti po gra fia 
Universităţii din Ti mişoa ra 1991. (ко а у тор); Stu dii de sla vi sti ca, Еditura Mir ton, 
1998; Din vec hi le re laţii cul tu ra le sârboromâne – cir cu laţia ma nu scri se lor sla vo ne 
sârbe şi a scri e ri lor sârbeşti în Ţările Române, Eu ro stam pa, Ti mișoa ra 1999; Лек
си кон по рат них Ср ба по сле ни ка пи са не ре чи у Ру му ни ји, Са вез Ср ба у Ру-
му ни ји, Те ми швар 2003; Лек си кон по рат них Ср ба по сле ни ка пи са не ре чи у 
Ру му ни ји, Са вез Ср ба у Ру му ни ји, Те ми швар 2003; Sla vi sti ca Universitară 
Ti mişoreană: (1957–2007); dicţio nar bi o bi bli o gra fic, Edi tu ra Universității de Vest, 
Ti mișoa ra 2007; Сту ди је из ср би сти ке, Са вез Ср ба у Ру му ни ји, Те ми швар 2008; 
Лек си кон Ср ба књи жев ни ка са да на шње тери то ри је Ру му ни је 1705–2015, Са вез 
Ср ба у Ру му ни ји, Те ми швар 2016. (ко а у тор); Сту ди је, члан ци, освр ти, Са вез 
Ср ба у Ру му ни ји, Те ми швар 2017.

Члан ство у на уч ним и струч ним ор га ни за ци ја ма. Био је члан уред ни-
штва не ко ли ко ча со пи са: Књи жев ни жи вот (1974–1989), Pro ble me de fi lo lo gie 

76 Ду шан Са бљић, нав. де ло, стр. 264. 
77 https://scho lar.go o gle.co m /scho lar?hl=ro&as_sdt=0,5&q=Ziv ko+Mi lin [Прегледано: 26. 7. 2021].
78 https://wor ldcat.org /iden ti ti es/vi af-1265145857083922921694/ [Прегледано: 26. 7. 2021].
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slavă (1993–2003), Ro ma no sla vi ca (1996–2003), и на уч ни се кре тар ре дак ци је 
ча со пи са Ana le le Universității din Ti mișoa ra, Se ria Științe fi lo lo gi ce (1976–1990). 
Члан је Са ве за пи са ца Ру му ни је79 и Удру же ња сла ви ста Ру му ни је. Био је 
пред сед ник Те ми швар ске по дру жни це Удру же ња сла ви ста Ру му ни је (1990–
2003). 

На гра де и при зна ња. До бит ник је на гра де Са ве за пи са ца Ру му ни је 
(2016).80 За из у зет не за слу ге и до при нос ис тра жи ва њу кул тур но-исто риј ског 
жи во та Ба нат ске Цр не Го ре, по ча ство ван је ти ту лом „по ча сни гра ђа нин 
Оп шти не Ве ли ки То по ло вац”.81

Дра ган СТО ЈА НО ВИЋ
Основ ни би о граф ски по да ци. Ро ђен је 24. апри ла 

1938. у Бе ло бре шки (Ка раш-се ве рин ска жу па ни ја). 
Отац, Ђо ка Сто ја но вић, ро дом из Ра дим ње, био је по 
за ни ма њу ба чвар, ка сни је ба што ван ски бри га дир. Ма ти, 
Сми ља, рођ. Па нић, би ла је до ма ћи ца, ро дом из Бе ло-
бре шке. Дра ган је имао две се стре, обе ро ђе не у Бело-
бре шки. Во ји сла ва Сто ја но вић, уд. Ге ор ги је вић, би ла 
је ван ред ни уни вер зи тет ски про фе сор, а Ле по са ва 
Сто ја но вић, по за ни ма њу је ин же њер агро ном. Дра ган 
Стоја но вић је био оже њен Ви о ле том,82 а у бра ку има ју 
ћер ку Дра гу Сто ја но вић, ко ја жи ви у Бу ку ре шту, има 
ви со ко обра зо ва ње и ра ди у ту ри зму. 

Шко ло ва ње, струч но уса вр ша ва ње. Основ ну шко лу за вр шио је у Бе ло-
бре шки, а гим на зи ју са срп ским на став ним је зи ком у Те ми шва ру (1952–1955).83 
Фа кул тет ско обра зо ва ње сте као је на Уни вер зи те ту у Бу ку ре шту за вр шив-
ши Фи ло зоф ски фа кул тет (1955–1960). Док то ри рао је из стру ке 1974. 

Про фе си о нал на и ди дак тич ка ка ри је ра. Го ди ну да на по сле ап сол ви-
ра ња фа кул те та (1960–1961) ра дио је као на став ник у сред њој шко ли, а за тим 
као уред ник и пре во ди лац из да ња Ру мун ске ака де ми је (1961–1964). За тим 
се за по слио на Уни вер зи те ту у Бу ку ре шту, на Пси хо ло шком, пе да го шком и 
со ци о ло шком фа кул те ту, на Ка те дри за те о рет ску фи ло зо фи ју и ло ги ку, где 
је пре шао сва на став на зва ња, од аси стен та до ре дов ног про фе со ра уни вер-
зи те та (1967–2009). Од 1990. до 2000. био је при дру же ни про фе сор на Еко-
ло шком уни вер зи те ту у Бу ку ре шту. Био је мен тор не ко ли ко док тор ских 
ди сер та ци ја на овим уни вер зи те ти ма, а по сле пен зи о ни са ња остао је да 
ра ди као кон сул тант ни про фе сор. 

На уч на де лат ност. Ис тра жи вач ки рад усме рио је ка ло ги ци, са ње ним 
гра на ма: оп шта и мо дер на ло ги ка, фи ло зо фи ја ло ги ке и прав на ло ги ка. 

79 https://uni u ne a scri i to ri lortm.ro/con tent/mi lin-ji va [Прегледано: 26. 7. 2021].
80 https://ar hi va.ro ma ni a li te ra ra.co m/in dex.pl /no mi na li zri_la _pre mi i le_uni u nii_scri i to ri lor_pen tru_ 

anul_2016 [Прегледано: 26. 7. 2021].
81 На ша реч, Те ми швар, бр. 1502, 7. де цем бар 2018, стр. 14.
82 Наша реч, Темишвар, бр. 1646, 8. октобар 2021, стр. 32.
83 Ду шан Са бљић, нав. де ло, стр. 264.
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Док тор ска ди сер та ци ја. Док то ри рао је 1973. на Уни вер зи те ту у Ја шу, 
са ди сер та ци јом под на зи вом Је ди нич ни пој мо ви у ло ги ци (ори ги нал ни на зив 
Ter me nii sin gu la ri în logică).84

Про бра на би бли о гра фи ја (ори ги на ли и пре во ди).85 Sin gu lar Terms and 
Sta te ments of Iden tity, Lo gic, Lan gu a ge, and Pro ba bi lity, Sprin ger, Dor drecht 
1973, 41–48; Al tre i lea val, Edi tu ra Politică, 1983. (ко а у тор); Lo gi ca şi drep tul, 
Edi tu ra Pa i de ia, Bu cu reşti 2006; Ter me nii fi lo zo fi ei gre ceşti, Hu ma ni tas, 2007. 
(ко а у тор); Is to ria fi lo zo fi ei oc ci den ta le, Hu ma ni tas, 2005. (ко а у тор); In tro du ce re 
în fi lo so fia ştiinţelor so ci a le, Edi tu ra Trei, 2001. (ко а у тор); Ar gu men ta re şi gândire 
critică, Edi tu ra Universităţii din Bu cu reşti , 2005.

По себ но сти. Уче ство вао је на мно гим на уч ним кон фе рен ци ја ма у зе-
мљи и ино стран ству и са ра ђи вао са ис так ну тим европ ским фи ло зо фи ма. 
Осим стрикт но ди дак тич ке и струч не ак тив но сти, пи сао је пред го во ре, а 
ра дио и као пре во ди лац не ких књи жев них де ла (са/на је зи ке: срп ски, ру мун-
ски, фран цу ски, ен гле ски).86

Јо ван ДА ВИ ДО ВИЋ
Основ ни би о граф ски по да ци. Јо ван Да ви до вић ро-

дио се 7. ок то бра 1941. у Ча ко ву, Та ми шка жу па ни ја. 
Ње гов отац, Са ва Да ви до вић, ро дом из Ча ко ва, био је 
ко жар ски тр го вац, а ма ти, Бо ја на, рођ. Или је вић, до ма-
ћи ца, из по ро ди це чи змар ских за на тли ја.87 Има си на, 
Алек сан дра Са ву Да ви до ви ћа, ко ји је еко но ми ста и док-
тор еко ном ских на у ка. 

Шко ло ва ње, струч но уса вр ша ва ње. На кон основ-
ног шко ло ва ња у Ча ко ву и за вр ше не гим на зи је, сту ди-
рао је на Фа кул те ту оп ште еко но ми је при Ака де ми ји 
за еко ном ске сту ди је у Бу ку ре шту, где је ди пло ми рао 

1964. Пост ди плом ске сту ди је и ис тра жи вач ки рад на ста вио је на Ру ском 
еко ном ском уни вер зи те ту „Г. В. Пле ха нов” у Мо скви (1971–1974), где је и 
док то ри рао (1974). 

Про фе си о нал на и ди дак тич ка ка ри је ра. На кон за вр шет ка фа кул те та 
нај пре је ра дио као на уч ни ис тра жи вач у Ин сти ту ту за ме ха ни за ци ју по љо-
при вре де у Бу ку ре шту (1964–1971), а по сле по врат ка са спе ци ја ли за ци је у 
Мо скви био је глав ни на уч ни ис тра жи вач у ма тич ном ин сти ту ту (1974–1977). 
По сле то га пре ме штен је на исту функ ци ју у Ин сти тут за аграр ну еко но ми ју 
(1977–1995), у окви ру Ру мун ске ака де ми је. Ту по ста је на уч ни ис тра жи вач пр ве 
кла се (1996), а за тим и за ме ник на уч ног управ ни ка ин сти ту та (1997–2008). 
Па ра лел но са овим за ду же њи ма, био је и при дру же ни на став ник на Ака де-
ми ји за еко ном ске сту ди је у Бу ку ре шту (1975–1988), на чел ник Уре да за до-
ку мен тар но ин фор ми са ње за по љо при вре ду и пре храм бе ну ин ду стри ју 

84 https://fi lo so fie.uni buc.ro/dra gan_sto i a no vi ci/ [Прегледано: 10. 4. 2021].
85 https://scho lar.go o gle.co m /scho lar?hl=ro&as_sdt=0%2C5&q=Dra gan+Sto i a no vi ci&btnG= 

[Прегледано: 10. 4. 2021].
86 Ви ше о то ме, вид. у књи зи: Сте ван Бу гар ски, Жив ко Ми лин, нав. де ло, стр. 197–198.
87 Сто јан Ле ра, нав. де ло, стр. 32, 65.
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(1977–1993) и са вет ник у Ми ни стар ству по љо при вре де за европ ски Про грам 
Pha re (1997–1998).88 

На уч на де лат ност. Ње го ва на уч на де лат ност са сто ји се од пре ко 160 
об ја вље них ра до ва у Ру му ни ји и ино стран ству, као и у уче шћу у ви ше од 50 
на уч но и стра жи вач ких про је ка та, као на чел ник или члан ти ма. 

Док тор ска ди сер та ци ја. Док тор ску ди сер та ци ју из до ме на еко но ми је 
од бра нио је 1974. на Ру ском еко ном ском уни вер зи те ту „Г. В. Пле ха нов” у 
Мо скви. 

Про бра на би бли о гра фи ја.89 Eco no mia mecanizării agri cul tu rii, Edi tu ra 
Ce res, Bu cu rești , 1985. (ко а у тор); Uti li za rea economică a fac to ri lor de pro ducţie 
în întreprinderile agri co le, Edi tu ra Ce res, Bu cu rești  1989. (ко а у тор); Lecții ale 
tran ziției în spațiul ru ral și sec to rul agro a li men tar românesc, Edi tu ra Ex pert, 
Bu cu  rești  2001. (ко а у тор); Pro ce se de ci zi o na le şi per for manţa economică în 
ex po a taţia agricolă, IR LI, Bu cu reşti  2002; Eco no mia cre ste rii agro a li men ta re, 
Edi tu ra Ex pert, Bu cu rești  2002; Tra tat de eco no mia agri cul tu rii, Edi tu ra Ex pert, 
Bu cu reşti  2004; Po ten ti a lul com pe ti tiv al agen ti lor eco no mi ci din agri cul tu ra 
Ro ma ni ei, Edi tu ra Ex pert, Bu cu rești  2004; In te gra rea Ro ma ni ei in Uni u nea Euro
pe a na: opor tu ni ta ti si ri scu ri po ten ti a le pen tru pro du ca to rii agri co li, Edi tu ra Aca-
de mi ei Ro ma ne, 2005. 

Члан ство у на уч ним и струч ним ор га ни за ци ја ма. Члан Ру мун ског 
дру штва за еко но ми ју, члан Ме ђу на род не асо ци ја ци је агра р них еко но ми ста. 

По себ но сти. Увео је низ но ва тор ских иде ја, за сно ва них на при ме ни 
ма те ма тич ких мо де ла: ма те ма тич ко мо де ли ра ње од лу ка у аграр ној про из-
вод њи; оп ти ми за ци ја ра да основ них про це са у аграр ном си сте му ак тив но сти; 
раз ра да стра те ги је и по љо при вред но-пре храм бе не по ли ти ке пу тем еко ном-
ске ста бил но сти и ре ор га ни за ци је по љо при вре де.

Јо ван ка МЕР ГИЋ, уд. ХАЈ ДУК
Основ ни би о граф ски по да ци. Јо ван ка Мер гић 

се ро ди ла 6. ок то бра 1941. у Со ки, оп шти на Бан лок 
(Та ми шка жу па ни ја). Њен отац, Ђо ка Мер гић, био 
је ра тар, ро ђен у Со ки, а ма ти, Ви до са ва, рођ. Гој ков, 
та ко ђе Со чан ка, би ла је до ма ћи ца. Има се стру Анђе-
ли ју, ро ђе ну у Со ки, уд. Та на со ју, про фе сор ку срп-
ског и ру мун ског је зи ка. Јо ван ка се уда ла за Јо не ла 
Хај ду ка, из гра да Клуж-На по ке, про фе со ра на Хе-
миј ском фа кул те ту Уни вер зи те та „Ба беш-Бо љај” из 
Клуж-На по ке, ака де ми ка и бив шег пред сед ни ка Ру-
мун ске ака де ми је (2006–2014). Има ју два си на: Со рин 
Јо нел је ин же њер, ме на џер фир ме, а Адри јан Ма ри јус, док тор хе ми је, ис тра-
жи вач, жи ви у Швај цар ској. 

88 Ви ше о ак тив но сти Јо ва на Да ви до ви ћа, вид. у књи зи: Guțescu La u rențiu , Bold Ion, Băcescu 
Ma ri us, co ord. Ber ca Mi hai, Оameni de se a ma – Eco no miști, Edi tu ra Mi ca Va la hie, Bu cu rești  2013, стр. 
151–153.

89 https://scholar.google.com/scholar?hl=ro&as_sdt=0%2C5&q=Davidovici+Ioan&btnG= [Пре-
гледано: 24. 1. 2022].
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Шко ло ва ње, струч но уса вр ша ва ње. Основ но обра зо ва ње сте кла је у 
род ној Со ки и у Ден ти (1947–1954), а за тим за вр ши ла Срп ску ме шо ви ту гим-
на зи ју у Те ми шва ру (1954–1957).90 Фа кул тет хе ми је на Уни вер зи те ту „Ба беш 
Бо љај” у Клуж-На по ки по ха ђа ла је од 1957. и ди пло ми ра ла 1962. Ту је и 
док то ри ра ла 1971. 

Про фе си о нал на и ди дак тич ка ка ри је ра. По ап сол ви ра њу фа кул те та 
за др жа на је на Уни вер зи те ту „Ба беш Бо љај” у Клуж-На по ки, као аси стент 
(1962–1976), до цент (1976–1990), ван ред ни (1990–1998) и ре дов ни (1998–2002) 
про фе сор на Ка те дри ана ли тич ке хе ми је. Од 2002. до 2009. би ла је члан Ка-
те дре хе ми је и фи зи ке на Фа кул те ту на у ке о жи вот ној сре ди ни истог уни-
вер зи те та, где је до 2008. вр ши ла и функ ци ју про де ка на. Осим кла сич них 
ди сци пли на ана ли тич ке хе ми је, пре ми јер но је уве ла и пре да ва ла ди сци пли-
не: Хе ми ја жи вот не сре ди не (по чев од 1990), Опа сни хе миј ски за га ђи ва чи 
(у во ди, ва зду ху и зе мљи шту), као и ди сци пли ну Зе ле на хе ми ја (2000). 

На уч на де лат ност. На уч ну де лат ност усме ри ла је пре ма елек тро а на-
ли тич кој хе ми ји, екс трак ци ји хе миј ских еле ме на та ура ни ју ма и то ри ју ма 
по мо ћу ди ти о фос фо рич них ки се ли на (са рад ња под окри љем Ме ђу на род не 
аген ци је за атом ску енер ги ју (IA EA) у Бе чу, 1983–1985), кон тро ла ква ли те-
та во де и ва зду ха, кон тро ли га со ва из ста кле ни ка (CO2, CO, CH4). Об ја ви ла 
је 90 на уч них ра до ва и око 20 чла на ка оп штег ин те ре са у ве зи са ак ту ел ним 
про бле ми ма хе миј ског за га ђе ња жи вот не сре ди не. 

Док тор ска ди сер та ци ја. Док тор ску ди сер та ци ју Ути цај ста ња ин дика
тор ске елек тро де (Pt, Pd, Au) на пре ци зност и тач ност по тен ци о ме триј ске 
ти трације (на слов у ори ги на лу In fluența stării elec tro du lui in di ca tor (Pt, Pd, Au) 
asu pra pre ci zi ei si exac tității titrării po tențio me tri ce), под упра вом проф. др Кан-
ди на Ли те а нуа, од бра ни ла је 1971. на Фа кул те ту хе ми је Уни вер зи те та „Ба беш 
Бо љај” у Клуж-На по ки.

Про бра на би бли о гра фи ја. Ana li za me di u lui, Edi tu ra Na po ca Star, 2002. 
(ко а у тор); Chi mia me di u lui si po lu an ti chi mi ci, Edi tu ra Fun da ti ei pen tru Stu dii 
Eu ro pe ne, 2005. (ко а у тор); Efec te ne ga ti ve mul ti ple ale mic ro cen tra le lor de apar
ta ment ali men ta te cu gaz na tu ral, Edi tu ra Me di ca la Uni ver si ta ra, Cluj-Na po ca 
2004. (ко а у тор); Chi mia ver de. Prin ci pii si apli ca bi li ta te, Pre sa Uni ver si ta ra Clu-
je a na, 2013. (ко а у тор). 

Члан ство у на уч ним и струч ним ор га ни за ци ја ма. Члан је дру шта ва: 
So ci e ta tea Româna de Chi mie; So ci e ta tea Bal ca ni ca de Me diu (BE NA); So ci e ta tea 
Eco lo gi ca, Cluj-Na po ca. 

На гра де и при зна ња. Di plo ma de Me rit pen tru Ino va tie In sti tu ti o na la, UBB, 
2005; Di plo ma de Ex ce len ta Di dac ti ca, UBB, 2006; Omul, na tu ra, si schim ba ri le 
cli ma tic, Di plo ma 2007; Di plo ma ani ver sa ra, 30 de ani de la in fi in ta rea ca te drei 
de bi o lo gie ce lu la ra si mo le cu la ra, IMF, Cluj-Na po ca, 2008; Fun da tia Eco lo gi ca 
Cra i o va; Di plo ma de Ono a re (Omul zi lei) ECO-Eu ro pa, 2011; Di plo ma ani ver sa-
ra 100 de ani de in va ta mant chi mic in lim ba româna in Cluj) UBB, 2019.

По себ но сти. Го сто ва ла је на ино стра ним уни вер зи те ти ма: Uni ver si ta-
tea de stat, Io wa Sta te Uni ver sity (1968); Uni ver sity of Not ting ham (1994); NUS 

90 Ду шан Са бљић, нав. де ло, стр. 266.
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– Na ti o nal Uni ver sity of Sin ga po re (2002); In sti tu te of Che mi stry, Fa culty of Na-
tu ral Sci en ces and Mat he ma tics Sts. Cyril & Met ho di us Uni ver sity, Sko pje (2006). 

Ми ла дин ЈА КО ВЉЕВ
Основ ни би о граф ски по да ци. Ми ла дин Ја ко вљев 

ро дио се 13. ма ја 1943. у Ди ња шу, оп шти на Ул беч (Та-
ми шка жу па ни ја). Отац Дра гу тин, из Ди ња ша, био је 
ра тар, а ма ти Зо ри ца, рођ. Ста но јев, из Ди ња ша, кроја-
чи ца. Оже нио се Га бри је лом, рођ. Фи шер, из Бу зја ша, 
про фе сор ком ма те ма ти ке. У бра ку има ју си на Алек сан-
дра, ро ђе ног у Шан дри (Та ми шка жу па ни ја), по за ни-
ма њу ин же ње ра елек тро ни ке и те ле ко му ни ка ци ја.

Шко ло ва ње и струч но уса вр ша ва ње. Основ ну 
шко лу по ха ђао је у Ди ња шу и Срп ском Се мар то ну, а 
VII раз ред (1956/57) за вр шио у Те ми шва ру. За тим је 
по ха ђао Срп ску гим на зи ју у Те ми шва ру (1957–1961).91 Ди пло ми рао је на Фа-
кул те ту би о ло шких и по љо при вред них на у ка на Тро го ди шњем пе да го шком 
ин сти ту ту у окви ру Уни вер зи те та у Те ми шва ру (1961–1964). Упот пу њу је сту-
ди је ви со ке на ста ве упи сав ши Фа кул тет би о ло ги је и ге о гра фи је, смер Би о-
ло ги ја, на Уни вер зи те ту „Ба беш Бо љај” у Клу жу, по си сте му без по ха ђа ња 
на ста ве, и ди пло ми ра фе бру а ра 1972.

Про фе си о нал на и ди дак тич ка ка ри је ра. По ап сол ви ра њу Тро го ди шњег 
ин сти ту та ра ди нај пре као про фе сор у осмо го ди шњој шко ли у Шан дри 
(1964–1969), где пре да је на став не пред ме те Би о ло ги ју и По љо при вре ду. Го-
ди не 1969. пре ла зи у си стем ви со ке на ста ве, на Ме ди цин ском и фар ма це ут-
ском уни вер зи те ту „Вик тор Ба беш” у Те ми шва ру, нај пре као ис тра жи вач за 
ди сци пли ну Хи сто ло ги ја (1969–1984), а за тим као аси стент за исту ди сци-
пли ну (1984–1990). Уна пре ђен, ра ди у функ ци ји до цен та (1990–1999) и ван-
ред ног про фе со ра (од 1999. до пен зи о ни са ња 2014). По сле пен зи о ни са ња ра ди 
као ван ред ни про фе сор (2014–2019), али по си сте му сат ног пла ћа ња. Све ове 
ди дак тич ке функ ци је оба вљао је у окви ру ди сци пли не Хи сто ло ги ја. 

На уч на де лат ност. На уч ни до ме ни у ко ји ма је пре да вао или оба вљао 
на уч но и стра жи вач ки рад би ли су: при ме ње на хи сто ло ги ја; мор фо хи сто хе-
миј ска и елек тро но ми кро скоп ска ис тра жи ва ња; хи сто хе ми ја; иму но хи сто-
хе ми ја; екс пе ри мен тал на хи сто фи зи о ло ги ја.

Док тор ска ди сер та ци ја. Од бра нио је док тор ску ди сер та ци ју под на-
сло вом Мор фо хи сто хе миј ска и елек тро ми кро скоп ска ис тра жи ва ња у слу
ча ју тро ва ња азо т ним суп стан ци ја ма код зе че ва (на слов у ори ги на лу Cer
ce ta ri mor fo hi stoc hi mi ce si elec tro no mic ro sco pi ce in in to xi ca ti i le cu sub stan te 
azo ta te la ie pu re) 1997. на Ме ди цин ском и фар ма це ут ском уни вер зи те ту 
„Вик тор Ба беш” у Те ми шва ру, а мен тор ра да би ла је проф. др Ма ри ја Дра ган, 
са истог уни вер зи те та.

Про бра на би бли о гра фи ја.92 Ci to lo gie cli ni ca, vol. 1, Ed. Mir ton, Ti mi so a ra 
1986. (ко а у тор); Mor fo lo gia he pa ti ca, in te sti na la si re na la in in to xi ca ti i le acu te cu 

91 Ду шан Са бљић, нав. де ло, стр. 267.
92 http://worldcat.org/identities/np-iacovliev,%20miladin/ [Прегледано: 7. 5. 2021].
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azo tat si azo tit de ie pu re, Еd. Mir ton Ti mi so a ra 1988. (ко а у тор); Ci to lo gie cli ni ca 
(sub re dac tia M. Ra i ca), Ed. Mir ton, Ti mi so a ra 1988. (ко а у тор); Hi sto lo gia Me di
ca la, curs pen tru uzul stu den ti lor, Ed. Mir ton, Ti mi so a ra 1997. (ко а у тор); Hi sto lo gia 
Ge ne ra la, curs pen tru uzul stu den ti lor, Ed. Mir ton, Ti mi so a ra 1998. (ко а у тор); 
Hi sto lo gia – luc ra ri prac ti ce vol. 1, Ed. Mir ton, 1998. (ко а у тор); Histo lo gia – luc rari 
prac ti ce vol. 2, Ed. Mir ton, 1998. (ко а у тор).

Члан ство у на уч ним и струч ним ор га ни за ци ја ма. USSM fi li a la Ti mis, 
sec tia mor fo lo gie (од 1980); USSM fi li a la Ti mi so a ra, cerc de hi stoc hi mie-ci toc hi mie 
(ко ја се са да на зи ва So ci e ta tea de hi stoc hi mie-ci toc hi mie) (од 1980); So ci e ta tea 
Na ti o na la de Biоlogie Ce lu la ra (SNBC) (од 1982); So ci e ta tea Ana to mi sti lor din 
Ro ma nia, члан – осни вач, од 1992; Or ga ni za tia Eu ro pe a na de Bi o lo gie Ce lu la ra 
(од 1993). 

По себ но сти. За срп ске шко ле у Ру му ни ји пре вео је уџ бе ник би о ло ги је, 
за VII раз ред, са ру мун ског на срп ски је зик (1966). Во лео је да ка же: „Пра ви 
чо век је онај ко ји је у свом жи во ту из гра дио ку ћу, по ди гао де цу и за са дио 
воћ ку. Ја сам све то ура дио.”93

SÂRBII DIN ROMÂNIA – DOCTORI ÎN ȘTIINȚE (II)

Dušan J. Popov

Rezumat

Cu scopul de a releva potențialul științific al comunității noastre, continuăm pre-
zentarea elementelor fundamentale despre sârbii din România, doctori în științe, care au 
obținut acest titlu de aproximativ un secol încoace. Au fost luate în considerare persoanele 
care fie că s-au născut, fie că au activat pe teritoriul actual al României, cu alte cuvinte 
cei care au avut vreo legătură cu aceste meleaguri. 

THE SERBS IN ROMANIA – DOCTORS OF PHILOSOPHY (II)

Dušan J. Popov

Summary

With the purpose of highlighting the scientific potential o the Serbian community 
in Romania, we continue the presentation of the basic information on the Serbs who 
achieved the title of Doctor of Philosophy (PhD) during approximately the last hundred 
years, which we started in number 13 (2021) of this journal. We have taken into consid-
eration persons who have either only been born, or have been active on today’s territory 
of Romania; in essence, persons who are in a certain way in relation with this area.

93 Наша реч, Темишвар, бр. 1289, 7. новембра 2014, стр. 19.



П Р И Л О З И  И  Г Р А Ђ А
UDC 271.2-722.52(498 Timișoara)”1775”

Ж а р к о  В о ј н о в и ћ

МА ТЕ РИ ЈАЛ НО ЗА ВЕ ШТА ЊЕ ЕПИ СКО ПА ВИ КЕН ТИ ЈА 
(ЈО ВА НО ВИ ЋА ВИ ДА КА) ТЕ МИ ШВАР СКОЈ ЕПАР ХИ ЈИ 

ПРИ ОД ЛА СКУ НА КА ТЕ ДРУ  
КАР ЛО ВАЧ КИХ МИ ТРО ПО ЛИ ТА

СА ЖЕ ТАК: Те ми швар ски епи скоп Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак) је, при свом 
од ла ску на ка те дру кар ло вач ких ми тро по ли та, сво ју лич ну имо ви ну оста вио Епар-
хи ји. При ли ком при мо пре да је ду жно сти мар та 1775. са ста вљен је ин вен тар те 
имо ви не ко ја је пре да та на ста ра ње но вом епи ско пу Мој се ју (Пут ни ку). Ов де се 
тај ин вен тар, ко ји са др жи три де ла (ар хи је реј ске оде жде, по кућ ство на ме ње но 
вла ди чан ском дво ру и ве ли ка лич на би бли о те ка), об ја вљу је ори ги нал ним пи смом 
и пра во пи сом, уз увод не ко мен та ре ко ји при ка зу ју исто риј ску уте ме ље ност овог 
ак та и ње го во ме сто уну тар срп ске цр кве не тра ди ци је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак), Те ми швар ска епи ско пи ја, 
ин вен тар, 1775. го ди на, за ве шта ње.

Ин вен та ри имо ви не до ку мен ти су пр вог ре да за из у ча ва ње ма те ри јал-
ног ста ња и на сле ђа у на шем XVI II ве ку на под руч ју Кар ло вач ке ми тро по-
ли је. Иа ко су плод ад ми ни стра тив ног, кан це ла риј ског по сла, у ви ду про стог 
спи ска за те че них пред ме та, они нам омо гу ћа ва ју да про дре мо да ле ко иза 
њи хо ве јед но став не фор ме и да та мо от кри је мо сав жи вот ко ји јој прет хо ди, 
да уста но ви мо лич на и за јед нич ка ин те ре со ва ња, уку се, по тре бе, чак и од-
но се ме ђу љу ди ма, а у нај ма њу ру ку да са гле да мо си ро ма штво или бо гат ство 
не ког ма на сти ра, епар хи је или по је дин ца. Та кви по да ци го во ре нам да нас 
мно го ви ше од оно га што сам тво рац ин вен та ра у тре нут ку ње го вог ства ра-
ња на ме ра ва да са оп шти.

Ин вен та ри се у окви ру (Бео град ско-)Кар ло вач ке ми тро по ли је, као оба-
ве зан део функ ци о ни са ња цр кве не ад ми ни стра ци је, по чи њу ја вља ти још у 
до ба ми тро по ли та Мој се ја (Пе тро ви ћа),1 а код ње го вог на след ни ка Ви кен-
ти ја (Јо ва но ви ћа), ба рем пре ма са чу ва ним до ку мен ти ма, бе ле же ње цр кве не 
имо ви не, у окви ру ви зи та ци ја, по ста ло је си сте мат ски акт ко ји је пру жао 

1 Ди ми три је Ру ва рац, „Ду жно сти и пра ва двор ја на и двор ских слу жи те ља за вре ме ми тро-
по ли са ња Мој се ја Пе тро ви ћа”, Срп ски Си он 27 (1907), 420.
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увид у ста ње на под руч ју Ми тро по ли је.2 Упр кос при лич ним пра зни на ма у 
ар хив ској гра ђи, прак су ин вен та ри са ња мо же мо пра ти ти и у на ред ним де-
це ни ја ма, на ро чи то у вре ме ми тро по ли та Па вла (Не на до ви ћа),3 а глав ни и 
пре суд ни по ти цај ње ном оп штем прав ном уста но вље њу да ла је, мо жда неоче-
ки ва но, цар ска власт, про пи сав ши да го ди шње бе ле же ње имо ви не Кар ло-
вач ке ми тро по ли је има по ста ти стал на за кон ска оба ве за.4 Сто га се од осме 
де це ни је овог сто ле ћа ма са ин вен та ра не пре ста но уве ћа ва, што се да ви де ти 
и у оби љу са чу ва ног ар хив ског ма те ри ја ла, на ро чи то ма на стир ске имо ви не. 
Ми мо то га, по сто јао је и ад ми ни стра тив ни оби чај ин вен та ри са ња код при-
мо пре да је ду жно сти, ре ци мо – код про ме не игу ма на не ког ма на сти ра, или 
про ме на на че лу епар хи ја. Та по тре ба је са ма по се би ра зу мљи ва, јер онај ко 
до ла зи на во де ће ме сто па ро хи је, ма на сти ра, епар хи је итд. пре у зи ма оба ве зу 
од го вор но сти за ма те ри јал ну имо ви ну, док онај ко са тог ме ста од ла зи мо ра 
исто вре ме но да ти ра чун о свом ру ко ва њу њо ме, ујед но и о свим про ме на ма 
до ко јих је у ме ђу вре ме ну до шло. Са став ни део ин вен та ра ко ји су се у тим 
при ли ка ма скла па ли био је и за пи сник о при мо пре да ји, обо стра но пот писи-
ван. Исто вре ме но, све су се ре дов ни је ја вља ли и ин вен та ри лич не имо ви не, 
у ве ћем бро ју слу ча је ва са ста вља ни post mor tem, као не чи ја за о став шти на: 
у по след њој че твр ти ни XVI II сто ле ћа че сто, ре ци мо, на ла зи мо спи ско ве 
имо ви не за о ста ле иза упо ко је них мо на ха.

Ин вен тар ко ји овом при ли ком же ли мо пред ста ви ти на ђен је у Ар хи ву 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у Срем ским Кар лов ци ма (МП А, 335/ 
1775). Са чи њен је на из ма ку зи ме 1775. го ди не у Те ми шва ру, а раз лог је би ла 
про ме на на тро ну кар ло вач ких ми тро по ли та и те ми швар ских епи ско па. Не-
ко ли ко ме се ци ра ни је те ми швар ски вла ди ка Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак) 
иза бран је за но вог кар ло вач ког ми тро по ли та,5 а на ње го во ме сто у Ба на ту 
сти гао је до та да шњи бач ки епи скоп Мој сеј (Пут ник).6 Оби чај је на ла гао да 
се из вр ши и ма те ри јал на при мо пре да ја, што је под ра зу ме ва ло ујед но ин вен-
та ри са ње и пи са ње за пи сни ка. Под ра зу ме ва ло се да се из ме ђу оста лог мо ра 
са ста ви ти спи сак имо ви не епи скоп ског дво ра, за ко ју је епи скоп лич но заду-
жен. Оно што нас ов де за ни ма ипак је је дан дру ги ин вен тар ко ји је тим по-
во дом на стао, а то је лич но за ве шта ње до та да шњег те ми швар ског епи ско па 
Ви кен ти ја (Јо ва но ви ћа Ви да ка) епар хи ји на чи јем је че лу био пет на ест го-
ди на. На и ме, епи скоп је по за ко ну имао пра во на ре дов не лич не до хот ке, ко је 
је мо гао тро ши ти по свом на хо ђе њу, а оно што би та ко сте као спа да ло је у 
ње го ву лич ну имо ви ну, ко јом је мо гао рас по ла га ти по сво јој во љи. Оби чај 
је био да имо ви на упо ко је них мо на ха оста је ма на сти ру, а имо ви на епи ско па 
епар хи ји, ма да је не рет ко, из не ких раз ло га, до ла зи ло и до про да је на јав ним 

2 В. нпр. Мак сим Рат ко вић, „Из ве штај”, Гла сник Срп ског уче ног дру штва, 56 (1884), 199–285. 
3 Ди ми три је Ру ва рац, Опис срп ских фру шко гор ских ма на сти ра 1753. год., Срем ски Кар лов ци 

1903.
4 Иси до ра То ча нац Ра до вић, Ре фор ма Срп ске пра во слав не цр кве у Хаб збур шкој мо нар хи ји 

за вре ме вла да ви не Ма ри је Те ре зи је и Јо си фа ІІ (1740–1790), Бео град 2014.
5 Са ва Ву ко вић, Срп ски је рар си од де ве тог до два де се тог ве ка, Бео град –Под го ри ца –Крагу-

је вац 1996, 74.
6 Исто, 339.
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ли ци та ци ја ма. Дру га ствар је би ла про ме на ме ста и/или на чи на оби та ва ња: 
онај ко је од ла зио у ма на стир од ри цао се све сво је имо ви не (без об зи ра на 
то да ли би је прет ход но раз де лио или по кло нио ма на сти ру у ко ји до ла зи), 
а по себ на си ту а ци ја би ла је про ме на епи скоп ске ка те дре, што се у Кар ло вач-
кој ми тро по ли ји ре дов но де ша ва ло. Ту се та ко ђе мо гло по ста ви ти пи та ње 
имо ви не: да ли оно што је сте че но у вре ме епи скоп ске слу жбе тре ба оста ви ти 
у ста рој или пре не ти у но ву епар хи ју? Ов де ће мо ви де ти ре ше ње у ко рист пр ве 
мо гућ но сти, тј. за ве шта ва ња соп стве ног има ња епи ско пи ји из ко је се од ла зи.

При мо пре дај ни за пи сник – под оп штим на зи вом „Инвентаріꙋмъвещей
Еп(и)|с|(ко)піиТемишварскіяу775лѣтꙋмарта1госочиненъ” – са ста вљен са рад њом 
ста рог и но вог те ми швар ског вла ди ке, Ви кен ти ја (Јо ва но ви ћа Ви да ка) и Мој-
се ја (Пут ни ка), има све од ли ке ко је тај ад ми ни стра тив ни „жа нр” тре ба да 
са др жи, и то по тач ка ма. Под тач ком 1 оста вље но је све до чан ство о за јед нич-
ком пре гле да њу свих „кон вен ци ја”, тј. зва нич них де кре та из да ва них са раз-
ли чи тих ни воа ци вил не и вој не вла сти Те ми швар ској епар хи ји (19 ова квих 
до ку ме на та на бро ја но је на стра на ма 3–5 овог за пи сни ка), под тач ком 2 еви-
ден ти ра но је „Опи са ни је свја штен ства па ро хи јал на го” (у ства ри епар хиј ски 
ше ма ти зам), тач ка три го во ри о два јед на ка ин вен та ра „дви жи мих и не дви-
жи мих ве штеј” у вла сни штву Те ми швар ске епар хи је (овај оп шти ин вен тар 
на жа лост ни је са чу ван у овом ар хив ском до ку мен ту), а тач ка 4 го во ри о пре-
гле да њу ра чу на тро шка на ста лог у по след њих не ко ли ко ме се ци, у ства ри од 
тре нут ка из бо ра Ви кен ти ја (Јо ва но ви ћа Ви да ка) за кар ло вач ког ми тро по ли та. 
На овом ме сту, су де ћи по то ме што са др жај тач ке 4 ни је до вр шен до кра ја 
стра ни це на ко јој се она на ла зи, не до ста је нај ма ње је дан лист, та ко да не 
зна мо о че му се све во ди ла ад ми ни стра тив на бри га, па ве ро ват но сто га нема 
ни по ме на о ин вен та ру ко ји ов де об ја вљу је мо, а то је ин вен тар за ве шта ња 
имо ви не сте че не соп стве ним „ижди ве ни јем” сво јој до та да шњој ка те дри.

За што је Ви кен ти је (Јо ва но вић Ви дак) имао по тре бу да се са ста ви и ова-
кав ин вен тар – не мо же мо зна ти са си гур но шћу, а раз лог нај ве ро ват ни је ни је 
је дан. Мо гу ће је да је про сто же лео да се све слу жбе но уре ди та ко да по сле 
не на ста ну ка кве не до у ми це и не сла га ња ка квих је зна ло би ти, мо жда је хтео 
и да оста не траг о соп стве ном ма те ри јал ном ста ра њу за епар хи ју... Ка ко год 
би ло, ово је ве о ма леп до ку мент ко ји ја сно све до чи ма кар о овом дру гом, то 
јест о на чи ну на ко ји се је дан епи скоп по бри нуо за свој епи скоп ски двор, што 
је ујед но би ло и за ве шта ње соп стве ним на след ни ци ма на ка те дри. Да нас 
сва ки епи скоп ски двор не ка да шње Кар ло вач ке ми тро по ли је, уко ли ко ни је 
био жр тва рат них уни шта ва ња, го во ри упра во о овом не пре ки ну том ни зу 
за ве шта ња, ко ји се по не где про ду жа ва већ три сто ле ћа. У овом сми слу, сваки 
је епи скоп ујед но и за ду жби нар.

За ду жби нар ство Ви кен ти ја (Јо ва но ви ћа Ви да ка) је, ка ко се мо же ви де-
ти по овом ин вен та ру, та ко ре ћи тро стру ко. Оно се ти че: 1) ар хи је реј ских оде-
жди, за јед но са ли тур гиј ским пред ме ти ма ко ји се чу ва ју у ол та ру; 2) опре ме 
са мог дво ра, углав ном по кућ ства, тј. сва ко вр сног на ме шта ја на ме ње ног за 
по је ди не со бе (ту су по бро ја не и ико не, ко је је на ба вљао за сва ку од њих), 
ку хињ ских пред ме та (ко ји су, за ни мљи во, раз вр ста ни пре ма ма те ри ја лу од 
ко јих су на пра вље ни), а до дат је и „во зни парк”, за јед но са оба ве зном бу ради 
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за по друм; 3) књи га, рас по ре ђе них у две ка те го ри је: нај пре се на бра ја ју „сла-
вен ске”, а по том „ла тин ске и не мец ке”. Љу би те љи ма те ри јал не кул ту ре сва-
ко дне ви це XVI II ве ка на ћи ће у овим спи ско ви ма за ни мљи ве по дат ке о уку-
су и по тре ба ма „го спод ског” ста но ва ња на ших бла го род них епи ско па, што 
је из ме ђу оста лог слу жи ло и за ре пре зен та ци ју до сто јан ства пра во слав них 
пред стра ним све том, нај пре пред вла шћу, са чи јим је пред став ни ци ма сва ки 
од њих имао оба ве зу да се ре дов но са ста је, и да их због евен ту ал не на род не 
ко ри сти уго шћа ва она ко ка ко при ли чи сва ко вр сној го спо ди. По зна ва о ци 
ар хи је реј ског бо го слу же ња при ме ти ће си сте мат ску бри гу за упот пу ње ње 
ар хи је реј ског оде ја ни ја, при че му је од ва жно сти био и ма те ри јал од ко јег је 
оно ра ђе но (а чи је не мец ке на зи ве да нас те шко мо же мо од мах раз у ме ти), 
ка ко би се и на тај на чин до при не ло ње го вом бла го ле пи ју, ко је су на ши епи-
ско пи во ле ли да на гла ша ва ју. А књи го љуп ци ће са ве ли ким за ни ма њем, по-
не ко и са ди вље њем, са гле да ти сву ону си лу књи га ко је је тај те ми швар ски 
вла ди ка сво јим тро шком на ба вио и оста вио да слу же ње го вим „сук це со ри ма”. 
Пре ко че тр де сет бо го слу жбе них књи га го во ре да је био у ста њу да опре ми 
сво је бо го слу жбе но ме сто из ко ре на, као да ни ка квих књи га пре ње га ни је 
ни би ло, а бли зу пе де сет оста лих „сла вен ских” књи га, и бо го слов ских и 
ху ма ни стич ких, нај ви ше на цр кве но сло вен ском је зи ку и он да шњем ру ском, 
очи глед но углав ном ру ског по ре кла,7 све до че да је био на след ник и на ста-
вљач тра ди ци је ко ја код кар ло вач ких епи ско па по сто ји од са мог на стан ка 
Ми тро по ли је. На ро чи то су за ни мљи ве књи ге на ла тин ском и не мач ком је-
зи ку, ко је број но шћу да ле ко пре ва зи ла зе број сло вен ских: њи хо во по сто ја ње 
и ра зно вр сност не дво сми сле но по ка зу је Ви кен ти ја (Јо ва но ви ћа Ви да ка) као 
чо ве ка кул ту ре, нај пре те о ло шке па по том ху ма ни стич ке; ти пич но за уче ни 
свет оно га до ба, при ме тан је зна тан број на сло ва из обла сти фи ло ло ги је.8 
Иа ко не ве ли ког, не си сте мат ског обра зо ва ња (у по ре ђе њу са не ким дру гим 
та да шњим пред став ни ци ма срп ске ели те), те ми швар ски вла ди ка се сва ка ко, 
пре ма све до чан ству ин вен та ра сво је лич не би бли о те ке, по ка зу је чо ве ком 
књи ге; а под се ти мо да је за то ли ки број књи га тре ба ло и да ти ве лик но вац, 
што зна чи да је та жр тва учи ње на на у штрб не че га дру гог. Ко ли ко је сто га 
бри жно са чи њен овај ин вен тар, го во ри нам окол ност да је код јед не од не-
до ста ју ћих књи га ста вље на на по ме на да се на ла зи код ба ро на [Арсенија?] 
Се чуј ца. До дај мо ово ме да се за вре ме свог епи скоп ство ва ња вла ди ка Ви дак 
мо рао по за ба ви ти и ис тра жи ва њем књи жних ста ри на на под руч ју сво је 
епар хи је, на осно ву че га је са ста вио из ве штај на ме њен беч ком дво ру у ко јем 
оба ве шта ва власт о нај ста ри јим књи га ма са чу ва ним по ба нат ским ма на сти-
ри ма, ка ко би се тим пу тем по твр ди ла њи хо ва древ ност, и на тај на чин спа си ли 

7 Ме ђу тим књи га ма на ла зи мо ти пи чан спи сак ау то ра ра до чи та них код Ср ба оног до ба: 
ту су Че за ре Ба ро нио, Са му ел фон Пу фен дорф, Квинт Кур ци је, Ма вро Ор бин (у ру ском пре во ду), 
те о ло зи и бе сед ни ци но ви је ру ске шко ле као Ге де он Кри нов ски, Ино кен ти је Ги зељ, Сте фан Ја-
вор ски, Си ме он По лоц ки, а има и па три сти ке у но ви јим ру ским из да њи ма (ту ма че ња је ван ђе ља 
Те о фи лак та Охрид ског, Јо ван Зла то уст). 

8 Ло ги чан на ста вак овог тек ста био би по ку шај утвр ђи ва ња шта се све од ових књи га још 
увек на ла зи у би бли о те ци Те ми швар ске епар хи је, а на да мо се да ће мо и то јед ног да на ус пе ти да 
учи ни мо.
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од за тва ра ња.9 Књи ге је на ста вио ску пља ти и као ми тро по лит, у на ред них 
шест го ди на, о че му све до чи чи ње ни ца да је ње го ва би бли о те ка по сле ње-
го вог упо ко је ња рас про да та на ли ци та ци ји (де ве то ри ца фру шко гор ских 
игу ма на том су при ли ком от ку пи ли 63 књи ге).10

За др жи мо ли се са мо на лич ној би бли о те ци Ви кен ти ја (Јо ва но ви ћа Ви-
да ка), не из о став но мо ра мо утвр ди ти да је он сва ка ко је дан од уте ме љи ва ча 
тра ди ци је књи го љуп ства код епи ско па Кар ло вач ке ми тро по ли је (на жа лост, 
не зна мо још увек за ин вен та ре би бли о те ка ра ни јих епи ско па), ко ја се на 
сја јан на чин про ду жа ва до кра ја тог ве ка (пре ко, ре ци мо, те ми швар ског вла-
ди ке Пе тра Пе тро ви ћа), по том пу ту је кроз цео сле де ћи век (пре ко ми тро по-
ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа, вла ди ке бу дим ског Ар се ни ја Стој ко ви ћа), 
и сти же у ΧΧ сто ле ће (по ме ни мо, на при мер, та ко ђе бу дим ског епи ско па Геор-
ги ја Зуб ко ви ћа; би бли о те ке ове дво ји це бу дим ских вла ди ка об ја вље не су у 
ви ду штам па них ка та ло га), а и у на ше да не мо же мо ви де ти гран ди о зне књи-
жне за о став шти не по је ди них на ших епи ско па (по пут оне Да ни ла Кр сти ћа 
(† 2002), ко ја се да нас чу ва у сен тан дреј ском вла ди чан ском дво ру, че ка ју ћи 
не ког ко би је при ка зао све ту). Да ље ис пи ти ва ње ове те ме, ко ју са да мо же мо 
пра ти ти у ра спо ну од нај ма ње два и по ве ка, сва ка ко ће јед ног да на уро ди ти 
ка квом обим ни јом сту ди јом о од но су срп ских епи ско па пре ма књи зи и њи-
хо вој уло зи у оп штој исто ри ји срп ске књи ге и све га што је за њу ве за но.

Ин вен таріꙋмъ
вещей мо имъ соб ствен нимъ трꙋдомъ и ижди веніемъ во время мо егѡ в’ 

Те ми шварѣ епи|с|(ко)пство ванія приѡбрѣтенныхъ, ꙗже егѡ Преѡс(вя)щенствꙋ 
Г(о)|с|(по)динꙋ Мѡѵсею Пꙋтникъ, ꙗкѡ мо емꙋ во Епархій Те ми швар ской из-
бран номꙋ, и все ми ло стивѣйше по твер жден номꙋ Сꙋкцес сорꙋ, по на ред би 
всевысо чайша гѡ Це са ро-Кра лев скагѡ Регꙋла мен та, в’ рꙋки пре дахъ, во еже 
тыя при Епи|с|копіи Те ми швар ской со хра ни ти.

У Ор натꙋ Архіерейскомъ ѡста етъ
1 Сти харъ ѿ бѣлагѡ та фо та по|д|ставленъ с’ рознъ та фо том, и долꙋ с’ порт номъ мас сифъ 

златнымъ ѡбте ченъ
1 Епи тра хилъ ѿ бѣла сре брен на ма ра с’ порт номъ мас сифъ златнымъ ѡбте ченъ с’ ки та ми 

златными и кр(е)|с|томъ ѿ кар ма зинъ ка ди фе
1 По ясъ ѿ сом меръ порт на сре брен на
1 Нар ꙋкви це ѿ бѣла сре бре на ма ра с’ порт номъ мас сифъ ѡбло жен не
1 Са косъ ѿ сре брен на ма ра с’ порт номъ мас сифъ ѡло женъ, и рознъ та фо томъ по|д|ставленъ, 

на ле ћи образъ Сп(а)|с|ителъ на ве зенъ имѣя
1 Ѡмо форъ ѿ бѣла сре брен на ма ра с’ кр(е)|с|ти кар ма зинъ ка ди фи и мас сифъ порт ни 

ѡбло женъ, и ки та ми златными
1 Ми тра еп(и)|с|(ко)пска ве зен на и с’ обра зи ѿ шмел ца у фꙋтро ли

9 Ви кен ти је Јо ва но вић Ви дак, „О по стан ку срп ских ма на сти ра у Те ми швар ској епар хи ји”, 
Срп ски Си он, 7 (1903), 206–209.

10 Че до мир Де нић, „Ли ци та ци ја би бли о те ке Ви кен ти ја Ви да ка 1780. го ди не”, Би бли о те
кар ски го ди шњак Вој во ди не 11–12 (1973), 48–52.
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1 На бре дрен никъ ѿ бѣлагѡ сре брен нагѡ ма ра с’ кр(е)|с|томъ ѿ кар ма зинъ ка ди фе и ма-
ссифъ порт ни ѡбло женъ с’ тре ми ки та ми

1 Хи ро тоніа ѿ кар ма зинъ ка ди фе съ 2. коп ча ми сре бренными у фꙋтро ли
1 Щака еп(и)|с|(ко)пска ѿ хел фенъ байна al an ti que с’ по|д|писомъ: Ижди веніемъ 

Г(о)|с|(по)ди на Вікентія Іѡан но ви ча Ви дакъ Епи|с|копа Те ми швар скагѡ, Ли пов скагѡ и 
проч. 772.

1 Ма ра ма на щакꙋ ѿ плаве|т|на ма ра ве зен на
1 Пе шкиръ за убри си ванѣ ве зенъ зла томъ
1 По тиръ, діскосъ, звѣзди ца, копіа и лжи ца сре брен на и по злащен на у фꙋтро ли 
1 Ле генъ и ибрикъ за Архіерея уми ваніе сре бренъ
1 Ка дил ни ца сре брен на
1 Кр(е)|с|тъ на прсный ѿ халбъ рꙋби на на ед но стрꙋно мъ ланцꙋ у діаман те айнфа со ван у 

фꙋтро ли
1 Кр(е)|с|тъ во дичный сре бромъ око ванъ у фꙋтро ли
1 Кан ди ло сре брен но
4 Звон ца ѿ мес син га

У Спа ва ћей со би
1 Ор маръ ле сковъ с’ три ма фіока ми
1 Ле сковъ астал чићъ
1 Рас товъ det to за брой
1 по злащен но огле да ло

У Чер вен ной со би
15 Пор третѡвъ ца|р|. фа милій, окрꙋгли, ѿ во ска
1 Огле да ло по злащен но
1 Со фе ѿ мо ло ва на плат на
2 Астал чи ћа ле ско ва
1 Ор маръ ле сковъ за пи саніе
16 Сто ли ца ѿ зе ле не чо хе

У Са ли
1 Іко на Распятія на платнꙋ
5 Пор тре та цар скихъ
1 Асталъ ча мовъ мо ло ванъ
1 Пор третъ Ми тро політа Не на до ви ча
1 По лѵел ей ѿ кри ста ла
9 Сто ли ца ѿ зе ле не чо хе
9 det to ѿ жꙋте чо хе

У Зе ле ной со би
1 Вос кр(е)|с|(е)ніе Ла за ре во
1 Образъ ца ри це на па пирꙋ
1 det to Ни ко лая }

} Еп(и)|с|копѡвъ Те ми швар скихъ
}

1 det to Геѡргія
1 det to Вікентіа Іѡан но вичь Ви дакъ
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1 Огле да ло по злащен но
1 Ка на пе ѿ зе ле не чо хе
6 Сто ли ца ша ренныхъ ѿ вꙋне
1 Кре ветъ на но жи цахъ
1 Шпа нишъ вандъ
2 Астал чи ћа ле ско ва
1 det to ча мовъ мо ло ванъ
1 Пресъ кан цел ларійскій гво зденъ

У Ма лой со би
1 Іко на С(вя)тыя Тр|о|(и)цы на безꙋ
1 det to Серб скихъ С(вя)тыхъ
1 До лап ле сковъ за ча ше
1 det to ча мовъ с’ чек ме же ти
1 Шенк ’тишъ ѿ ча мо ви не
3 Слам не сто ли це
1 Овалъ асталъ ѿ ча мо ви не
1 Пресъ за ти ш’цайгъ
2 Жꙋта чи ра ка
1 Ка ра фи на за са латꙋ

У со би на та ванꙋ
2 Обра за Ар хагг(е)лѡвъ Ми ха и ла и Га вріил а
1 Ка на пе ѿ зе ле не чо хе
1 Астал ча мовъ
1 Па ма ле ченъ [?]
1 Сто ли ца ко жна
1 det to слам на

На та ванꙋ
1 Асталъ ѿ 3. ко ма да мо ло ванъ чер венъ
1 det to det to ча мовъ бѣлъ

У долныхъ со бахъ
1 До лапъ ѿ 4. фіоке ча мовъ
1 Астал с’ 6. ко ма ди жꙋтимъ фар бо ванъ
1 Ка на пе ѿ чер не ко же
1 Сто ли ца ѿ зе ле не чо хе
1 До лапъ зе лен за ча ше
1 Шенк ’тишъ
1 Іко на С. Геѡргіа на стаклꙋ
2 Пор тре та це са ра францꙋска и М. Ѳерезіи
2 Кре ве та ча мо ва
2 det to на но жи цахъ
3 Ко жне сто ли це
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2 Слам не det to
2 Аста ли ћа ѿ ли по ви не
1 Овалъ асталъ ѿ 2. по ле
1 Кре ветъ Растѡвъ
1 До лапъ с’ 2. кри ла
1 Ве ли ко ре ше то

У ме ша о ни ци
1 Наћ ве

У ка лаю
18 Та ни ра
4 Ка лайліе

У ба карꙋ
1 Оранія
1 Ко тао за цећъ
1 Ба крачъ

У гвождію
1 Ха ванъ за кафꙋ
1 Тре ни ца
5 Ти ганя
4 Мач ке
1 Жер ванъ за солъ
1 Ра жань
2 Сач жа ка
1 Фꙋрꙋна гво зден на

Въ щалѣ
1 Тар на ко ла кон ска
1 Кар ꙋце

У по дрꙋмꙋ
87 Ха ко ва праздныхъ сꙋдо ва вінскыхъ раз личныхъ
32 det to ракійскихъ

У Бібліоѳеки ѡстаютъ
Сла вен ске кни ге

12 Ми неа на ма ло ко ло
2 Ок то и ха на det to ко ло
1 Сл ꙋжеб никъ старъ с’ но вомъ ѡпра вомъ̀
1 Ірмо логіа на сре|д|нее ко ло
1 Тр іѡдъ постный
1 Ѱалтыръ
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1 Треб никъ in 8vo

1 Пентіко старъ на ма ло ко ло
1 Пра ви ло Серб скимъ С(вя)тымъ на ве ли ко ко ло
1 Еѵ(аг )г(е)ліе и Апо столъ
1 Кни га Бл(а)го по треб ная ек тенія на сре|д|нее ко ло
1 Ча со словъ
1 Празд нич ная
1 Кормчія
1 Миръ с’ Б(о)гомъ. Nb ко|д| Г(о)|с|(по)ди на обр сте ра ба ронъ Сечꙋйца
2 ча сти Про повѣдей Гедѡновыхъ
1 Бесѣда апо стол ская на Дѣянія
1 Ка менъ вѣры
1 Мар га ритъ
1 Бес ѣда апо стол ская 2. ча сти
1 и 2рая часть Ба ронія
1 Ѳео філактъ
2 ко ма да Десято словія серб ски и вла шки
1 Грам матіка сла вен ска 
1 det to Нѣмец ка и сла вен ска
1 Тро янская исторіа
1 ѡ Раз ме ре ви ни зе мли в’ Го су дарствѣ Мо сков скомъ
1 Ка ѳіхи сисъ сла венскій
1 Чи нов никъ с(вя)щен но-сл ꙋже нія архіерейскагѡ
1 Пꙋффен дорф
1 Леѯіконъ троязычный
1 Ѱалтыръ кіевскій
1 Истин ная ѡ Б(о)зѣ ра дость
1 Ст іхо словія Хр(і)|с|толюбивыхъ дꙋшъ
1 Ма вро Ур би на Исторіа на ро да сла вен скагѡ
1 Ѱалт ыръ влашкій
1 Ча со словъ det to
1 Чин ъ ѡс(вя)щенія архіерейскагѡ
1 Кни га ѡ с(вя)щенствѣ вла шки
2 Слꙋжба С. Ди ми трія Ро стов скагѡ
1 Треб никъ кіевскій
1 Новый Завѣтъ влашкій
1 Сѵноѱисъ С(вя)щен нагѡ Пи санія
1 Мо леб ное пѣніе
1 Жезлъ
1 Миніатъ влашкій
1 Библіа вла шки
1 Кормчіа det to
1 Слꙋжеб никъ Пе тра Мо ги ле
3 ча сти Фи ло софіе in 8vo гре че ски
1 Разсꙋжденіе ѡ пра вахъ Дис си дентѡвъ в’ Пол ши [?] на Гре че скомъ
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1 Бл(а)го по требныя ек теній
1 Ча со словъ мо сковскій новъ
1 Квинтъ Кꙋрцій, на сла вен ски
1 На ста вленіе ꙗзычникꙋ
1 Ѡпи саніе Си бир скагѡ цар ства, часть 1ва

1 Увѣтъ дꙋховный
1 Рꙋко пи сна Литꙋргіа вла шка
1 Сло во о про ис хо жденіи свѣта
1 Сло во по хвал ное Пе трꙋ Ве ли комꙋ
1 Ѡ смер ти Пе тра Ве ли кагѡ
1 По и ма Пе трꙋ Ве ли комꙋ
1 По здра вленіе в’ стіхахъ Ели са ве ти Пе тровны
1 Ѡпи саніе Іерꙋса ли ма
1 Ро зыск ъ in fo lio

Ка та логъ книгъ ла тин скихъ и Нѣмец кихъ

1. In fo lio
Matth. Pol li Synop sis Cryti co rum V. to mi
Com men ta rii Ori ge nis
Leh ma nus Sup ple tus
″ ″ De pa ce re li gi o nis ac ta pu bli ca
″ ″ To mus no vus de Re li gi o ne evan ge li co rum
Bi blia s. III to mi
Schmi er Iu ri spru den tia Im pe rii
″ ″ Uni ver sa lis
″ ″ Prac ti co con si li a ria
Chro no grap hie und hi sto rio der de utschen Na tion
Schau Bühne der Welt
Co smo grap hia Münste ri
Chem nic zii Exa men des Tri en tischen con ci lii
Ker cse lics de Reg nis Dal ma ti ae, Cro a ti ae &c. no ti ti ae pra e li mi na res
Ri tu a le Gra e co rum
Hi sto ria ec cle si a sti ca
Ca ro li de Fre sne Hi sto ria Sla vo rum
Bi blia S. Qu a dri lin gua
Lan gii Polyan thlea
Hi sto ria Bon fi nii
″ ″ Ni co lai Is tvan ffii
Scrip to res re rum Hun ga ri ca rum III to mi
Le un clav Chro ni ca Türc kischer Na tion
Ope ra Gre go rii Na zi an ze ni
Ka zii Hi sto ria reg ni Hun ga ri ae
Matth. Flac cii Cla vis Scrip tu re sac rae
Cor pus iu ris Hun ga ri ci in II to mis
Hi sto ria ec cle si a sti ca Eu se bii Pamp hi lii &c.
Be sol di The sa u rus prac ti cus
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Chro ni ca Von an ge binn der Welt biss 1543. Ja hr
Ef fi gi es du cum et re gum Hun ga ri ae

2. in Qu ar to
Cor pus iu ris ci vi lis in II to mis
Geschic hte des ge gen wär ti gen Kri e ges zwischen Rus sland, Türc key und Po hlen, 2. Band
Le xi con la ti no-cro a ti cum Jam breschicz
det to Ja blonszky in II to mis
Uzar Se rap hinszky
Con sti tu ti o nes Or di nis equ i ti um S. Step han Re gis
Pri vi le gi ae na ti o nis Illyri cae
Box hor nii Chro no lo gia sac ra et pro fa na
Cac sic sin Raz go vor
Hübners Ze i tungs Le xi con
Bi blia S. vul ga re edi ti o nis
Strick de Ca u te lis Con trac tu um
Bud dai Hi sto ria ec cles si a sti ca
Cac sics De scrip tio re gum, ba no rum et he ro um sla vi no rum
Ban ge ri Chro ni ca sla vo rum
Pa u li ni In sti tu ti o nes arit hme ti cae
Fun da men ta la ti ni ta tis
Stoc kman ni Elu ci da ri us De o rum De a ru mque gen ti li um
Boschii Trac ta tus hi sto ri co-chro no lo gi cus
Hart man ni Pa sto ra le evan ge li cum
Zin ken Han dlungs Le xi con
Vi ta et res ge stae Ge or gii Ca stri o ta
Da ri es In sti tu ti o nes iu ri spru den ti ae na tu ra lis
Bec kman ni In sti tu ti o nes cat hec he ti cae
Martyro lo gi um me tri cum Ec cles si ae Gra e cae
Kro mayeri Com men ta ri us di dac ti co-elen chi cus
Jo han nis Lim nai Ius pu bli cum
An no ta ti o nes ad idem Ius Lim nai
Gran nat ap fel
Cat hec he sis Gra e co-La ti no-Ger ma ni ca
Li ber symbo li cus Germ-Rus so rum
Sa mu e lis Stric kii In tro duc tio in pra xim uni ver sa lem

3. in oc ta vo
Beschre i bung der Stadt Wi enn
Ele men ta iu ris na tu ra lis He i nec cii
Le ben der Pa tri ar chen
Ge o grap hia Hübne ri in II to mis
″ ″ Hag gers in III to mis
Bi blia ger ma ni ca
Wi e trovszky Phi los. dis pu ta ta
Ra tio me di ta ti o nes her me nev ti cae sac rae
Chre sto ma tia pa tri sti ca Gra e ca IV to mi
Los gett The o lo gia Po le mi ca
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Der Land wirth
Myce Cor re spon denz
Hand buch v. Wac htlern
Hi er ten Bri ef des Bischo fes v. Speyer
Bel lii In sti tu ti o nes lin gue ger ma ni cae
To po grap hia Wil hel mi We is zkern II to mi
The a trum po li ti cum Gra e cum
Mi scel la nia Sac ra Pro co po vics
Hac kspa nii Ma nu a le the o lo gi cum
Die Gar ten Wis sen schafth
Ca ran za Sum ma con ci li o rum
Can zii The o lo gia na tu ra lis the ti co-po le mi ca
Ha hlii Com pen di um iu ris ca no ni ci
En gau Ele men ta iu ris cri mi na lis
Lip sii Doc tri na ci vi lis
Mar ti ni du Cygne Fons elo qu en ti ae
Pa u li ni Dreck apot he que
D. Hu ez Französische Gran Ta i re
Astro no mia no va
Hübne ri Hi sto ria bi bli ca
Cal met Er sche i nun gen der Ge i ster
Gramm. Gall. Lo u is Po e te vin
Col le gi um the ti cum Has se run gii
Con tro ver sia Ec cles si ae ori en ta lis et oc ci den ta lis
Com men ta ri us in Ora ti o nes Ci ce ro nis
Sa lu stii Hi sto ria de bel lo Ca ti li na
En tre ti enz Fa mi li a res
Hygi en ne Pu trix cor po ris hu ma ni
No ti tia con ci li o rum Joh. Ca bas su tii
De scrip tio po pu li Dei
Vi ta et Re ve la ti o nes
Asia, Afri ca et Ame ri ca
Syste ma the o lo gi ae po si ti vae Vi de bun gii
Con ti nu a tion des pen se es di ver ses, to mi II
Exem pla Scrip tu rae sac rae
König’s The o lo gia po si ti va
Con fes sio Au gu sta na
Hor pii Exa men in sti tu ti o num im pe ri a li um
Bos su et Hi sto ria Ve te ris te sta men ti
Steyda ni Beschre i bung der ge i stlich- und wel tlic hen Sac hen
Con ci lii Tri den ti ni doc tri na pu bli ca
Hi sto ria Qu in tii Cur tii
Ome i sii Com pen di um et hi cum
Hi sto ria po e ti ca
Psal te ri um ger ma ni cum
Prin ci pia ar tis co gi tan di
III exem pla ria A. B. C. la ti na, ger ma ni ca et hun ga ri ca
Apo sto lo vics Ina u gu ra lis dis ser ta tio



141

Ras ko vics Ora tio va le dic to ria
In sti tut. Ju stin. li bri VI
Lan gii Col lo qu ia
The ses lo gi cae Kas so nii
In tro duc tio in hi sto ri am uni ver sa lem
III Ru di men ta hist.
Son nen fels Die Ur ba ni ta et der Dünsther
Ars mag na par vu lo rum
Ho mi li ae VII Chryso sto mi
Kegyelem béve zetés
Psal te ri um he bra i cum
Pla ti nae Opus de vi tis et ge stis pon ti fi cum
De ver bo rum co pia
De of fi ci is Ci ce ro
The ses the o lo gi cae de fi de, spe et cha ri ta te
Le ben des Gra fen v. Sec ken dorff
Gram ma ti ca ger ma ni co-ita li ca
Ne mo ro sa opa ci tas
Met ho dus con cin ne lo qu en di
Sylva co gi ta ti o num sac ra rum
Pra xis pro cu ra to ria

Въ Те ми шварѣ 1го мар та 775.
[потпис Ви кен ти ја Јо ва но ви ћа Видака]

Да пре|д|шпецифициране вещи ѿ Егѡ Высо ко Пре ос(вя)щен ства Архіепи-
|с|ко па и Ми тро політа Г(о)|с|(по)ди на Вікентіа Іѡан но ви ча Ви дакъ мнѣ 
кома|д|(ъ) по кома|д|(ъ) во еже ихъ при Епи скопіи сей Те ми швар ской ꙗко ей 
соб ственнѣ при на дле жащихъ хра ни ти, в’ рꙋки пре дан не сꙋть, крѣпостію 
мо егѡ соб ствен норꙋчнагѡ по|д|писа и пе ча та свидѣтелствꙋю. Въ Те ми шварѣ 
1о мар та 775.
[потпис Мој се ја Путника]11

MOŞTE NI REA MATERIALĂ LĂSATĂ DE EPI SCO PUL VI KEN TI JE  
(JO VA NO VIĆ VI DAK) EPI SCO PI EI TI MIŞOA REI CU OCA ZIA AC CE DE RII  

SA LE LA CA TE DRA MI TRO PO LIŢILOR DIN KAR LOV CI

Žar ko Voj no vić

Re zu mat

Odată cu ac ce de rea sa la ca te dra mi tro po liţilor din Kar lov ci, epi sco pul Ti mişoa rei 
Vi ken ti je (Jo va no vić Vi dak) a lăsat Epi sco pi ei efec te le sa le per so na le. Cu oca zia predării-
pri mi rii atri buţii lor în mar tie 1775 a fost întocmit un in ven tar al ace stor bu nu ri, ace stea 
fi ind încredinţate no u lui epi scop, Moj sej (Put nik). Acest in ven tar ca re conţine trei părţi 

11 За ис прав ке чи та ња по је ди них ме ста имам бла го да ри ти уред ни ку Те ми швар ског збор ни ка.
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(veşmin te ar hi e reşti , mo bi li er pen tru reşedinţa episcopală, ma rea bibliotecă personală) 
este re pro dus, în lim ba şi gra fia originală, alături de co men ta rii in tro duc ti ve ca re relevă 
va li di ta tea istorică a do cu men tu lui, cât şi lo cul său în tra diţia bisericească sârbă.

THE MA TE RIAL BE QU EST OF BIS HOP VI KEN TI JE (JO VA NO VIĆ VI DAK)  
TO THE DI O CE SE OF TI MIŞOA RA, ON THE OC CA SION OF  

HIS AC CES SION AS ME TRO PO LI TAN OF KAR LOV CI

Žar ko Voj no vić

Sum mary

On the oc ca sion of his ac ces sion as Me tro po li tan of Kar lov ci, bis hop of Ti mișoa ra 
Vi ken ti je (Jo va no vić Vi dak) be qu e at hed his per so nal be lon gings to the Di o ce se. On the 
oc ca sion of the han do ver of his du ti es in March 1775, an in ven tory of the se as sets was 
com pi led, the items be ing han ded over to the new bis hop Moj sej (Put nik). The in ven tory, 
com pri sing three parts (bis hop vest ments, fur ni tu re for the Bis hop’s Re si den ce, the gre at 
per so nal li brary) is re pro du ced, in ori gi nal wri ting and ort ho graphy, along with in tro duc tory 
com ments sho wing the hi sto ri cal va li dity of the do cu ment, as well as its pla ce wit hin the 
Ser bian church tra di tion
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Б о ж и д а р  П а н и ћ

О АРАД СКИМ ГРО БЉИ МА У XVI II ВЕ КУ  
ПРЕ МА НАЈ СТА РИ ЈОЈ КЊИ ЗИ УМР ЛИХ  

СВЕ ТО ЈО ВАН СКЕ ЦР КВЕ

СА ЖЕ ТАК: У ра ду су об ра ђе ни упи си из пр ве ма тич не књи ге умр лих (1730–
1764) Све то јо ван ске цр кве, ко ји пру жа ју дра го це на са зна ња о жи те љи ма сред њо-
ве ков ног гра да Ара да и окол них на се ља, од ко јих су по је ди на, то ком вре ме на, 
не ста ла, а дру га по ста ла град ски квар то ви. На осно ву упи са, ло ка ли зо ва на су 
ме ста ста рих не ста лих град ских гро ба ља. Упи си пру жа ју увид у су жи вот жи те ља 
овог вер ски и на ци о нал но ша ро ли ког под руч ја, са др же по дат ке о лич но сти ма из 
свих со ци јал них сло је ва: из ре до ва плем ства, чла но ва град ског ма ги стра та, све-
штен ства, арад ских тр го ва ца и за на тли ја, кме то ва на пле мић ким по се ди ма. Од 
зна ча ја су, та ко ђе, са зна ња о срп ском на род ном је зи ку оно га вре ме на, о на род ним 
оби ча ји ма и ве ро ва њи ма, о ста рој, за бо ра вље ној оно ма сти ци – на род ним и ка лен-
дар ским име ни ма, пре зи ме ни ма и на дим ци ма, пре ма на ци о нал ној при пад но сти, 
ме сту по ре кла, за ни ма њу, те ле сним ма на ма. Нај зад, пред на ма је све до чан ство о 
зна чај ној за сту пље но сти Ср ба у свим со ци јал ним сло је ви ма ста нов ни штва јед ног 
де ла по мо ри шког кра ја у XVI II ве ку. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: гро бље, цр ква Пре те че ва, Срп ска ва рош, Не мач ка ва рош, 
Вла шка ва рош, Пр ња вор, Ше га, То ма шин ски Гај, По бун ски Гај, Пи пер ски са лаш, 
Оро ви ље, Зи ман.

Увод

Арад ски Ћу ко вац је ис точ ни део гра да на де сној оба ли Мо ри ша, где су 
још од XV ве ка жи ве ли Ср би. Ту их је на се лио над лач ки вла сте лин Дми тар 
Јак шић и по ди гао цр кву по све ће ну Све том Јо ва ну Кр сти те љу.1 И ка сни је, у 
вре ме тур ске вла да ви не у XVI и XVII ве ку, Ср би су у Ара ду и По мо риш ју 
чи ни ли зна ча јан део ви ше на ци о нал ног ста нов ни штва ово га кра ја.2 

По сле Кар ло вач ког ми ра (1699), осно ва на је По мо ри шка вој на гра ни ца 
са Ара дом као глав ним ко манд ним ме стом. На реч ном остр ву из ме ђу глав ног 

1 La ka tos Ottó, Arad Történe te, Arad 1881, том II, стр. 63; Márki Sándor, Arad vármegye és Arad 
sza bad király város történe te, том 1, стр. 498–499.

2 Dr. Ko vacs Géza, „Po pu laţia sârbă în Ju deţul Arad de-a lun gul is to ri ei”, Арад кроз вре ме, бр. 1, 
Те ми швар 2000, стр. 59–64. 
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то ка Мо ри ша и ру кав ца Ма лог Мо ри ша на се ље но је ви ше сто ти на бо ра ца 
срп ске на род не вој ске (Ra it zische Na ti o nal Mi liz), уче сни ка у би ци код Сен те 
(1697). Ту су до се ље ни ци, на по ре до са град њом твр ђа ве, по ди гли вој но на-
се ље Срп ску ва рош (Ci vi tas Ras ci a ni ca), по зна то и као Ве ли ка ва рош, и са-
гра ди ли нај пре ма лу цр кву по све ће ну Све том Ни ко ли, а убр зо углед ну Пе-
тро па влов ску цр кву.3 Уско ко ри то Ма лог Мо ри ша одва ја ло је Срп ску ва рош 
од ко мор ског (пул гер ског) де ла Ара да – Не мач ке ва ро ши (Ci vi tas Ger ma ni ca), 
и Ћу ков ца (Ci vi tas Tyuko vecz). У пр вој по ло ви ни XVI II ве ка, Ср би ста ро се-
де о ци у Ћу ков цу и Ср би вој ног на се ља чи ни ли су ве ћин ско ста нов ни штво 
Ара да,4 у ко јем су још жи ве ли: Ру му ни, Цин ца ри, Нем ци, Ма ђа ри и ма њи 
број Гр ка.

Пр ви пи са ни по да ци о срп ским гро бљи ма у Ара ду ја вља ју се у тре ћој 
де це ни ји XVI II ве ка, од ка да се у арад ским цр ква ма – Све то јо ван ској, са-
бор ној цр кви Арад ске епар хи је и Пе тро па влов ској (Те ке ли ји ној) цр кви, во-
де ма тич не књи ге.5 Во ди ли су их све ште ни ци, цр кве но сло вен ским ћи ри-
лич ним пи смом на срп ском је зи ку са по зај ми ца ма из цр кве но сло вен ског, без 
основ них пра во пи сних пра ви ла, не ве штим, не ис пи са ним ру ко пи сом. Код 
пр ве ма тич не књи ге Све то јо ван ске цр кве, из у зе так је ка ли граф ски ис пи са на 
на слов на стра на са на сло вом и укра сним по чет ним сло ви ма ис пи са ним црве-
ним ма сти лом (При лог 1), по че му би се мо гло прет по ста ви ти да је де ло не ког 
пи са ра или ико но пи сца на вла ди чан ском дво ру. 

С об зи ром на то да је у Све то јо ван ској цр кви слу жи ло ви ше све ште ни ка, 
упи си се раз ли ку ју по са др жи ни уне се них по да та ка, по ру ко пи су за пи си ва-
ча, па чак и по ко ри шће ном ма сти лу. Тре ба има ти на уму да се у оно вре ме 
пи са ћи при бор са сто јао од гу шчи јег пе ра и ма сти ла спра вља ног од ча ђи или 
ба ру та. За по себ не по тре бе, обо је но ма сти ло спра вља но је од ра зног би ља. 
Пи са ни та квим ма сти лом, не ки од упи са из бле де ли су то ли ко да се је два 
мо гу раш чи та ти. По пра ви лу, све ште ни ци ни су пот пи си ва ли упи се, сем у 
не ко ли ко рет ких слу ча је ва. 

*
Гро бља Све то јо ван ске цр кве. Пре ма пр вом ма тич ном про то ко лу Све-

то јо ван ске цр кве,6 у Ара ду је по сто ја ло ви ше гро ба ља (При ло зи 2, 3, 4): 
• Гро бље у цр кве ној пор ти 
• Ва ро шко гро бље или Ста ро гро бље у Не мач кој пул гер ској ва ро ши, са 

по себ ним пар це ла ма – Вла шко гро бље и Срп ско гро бље 

3 Са ва Те ке ли ја, Опи са ни је жи во та, Бео град 1966, стр. 45; Ду шан Ј. По по вић, Ср би у Војво
ди ни, књи га дру га, Но ви Сад 1990, стр. 95. На по ме на: Твр ђа ва, из вре ме на вла да ви не Ле о пол да I, 
сру ше на је у дру гој по ло ви ни XVI II ве ка. 

4 Ghe org he Ci u han du, Românii în Câmpia Ara du lui, Тimişoa ra 2005, стр. 181. 
5 Прак су во ђе ња ма тич них књи га увео је вла ди ка Ви ћен ти је (Јо ва но вић), епи скоп арад ски 

1726–1731. го ди не. У Пе тро па влов ској цр кви ма тич не књи ге во де се од 1727, у Све то јо ван ској од 
1730. го ди не.

6 Ser vi ciul Ju deţea n al Ar hi ve lor Naţio na le Arad (SJAN-A), Fond Co lecţia Re gi stre de Sta re Civilă 
– Ofi ciul Pa ro hial Or to dox Român Arad, Re gi strul 25/1730–1764, bo te zaţi/de ce daţi (Арад ска жу па ниј ска 
слу жба на ци о нал них ар хи ва, Ре ги стар 25/1730–1764, кр ште ни/умр ли). На по ме на: Про то кол са-
др жи 133 ли ста, на кнад но ну ме ри са на у де сном гор њем углу. Стра не про то ко ла по де ље не су у две 
ко ло не: „Кре шче ни је” и „Пре ста вле ни је”. 
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• Гро бље у Вла шкој ва ро ши (Wal lac ha ei)
• Гро бље у Ше ги

Све ште ни ци Све то јо ван ске цр кве оба вља ли су опе ла и у ма њим на се-
љи ма се вер но од Ара да (ба чи је, ма ју ри, са ла ши), где су жи ве ли се ља ци кме-
то ви на вла сте лин ским има њи ма.7 Вла сни ци ма њих зе мљи шних по се да 
би ли су гра ни чар ски офи ци ри. По њи хо вим име ни ма/на дим ци ма: То ма шин, 
По бу на, Пи пер ски, до би ла су на зи ве не ка од на се ља8 ко ја су има ла и сво ја 
гро бља: 

• Гро бље у То ма шин ском Га ју 
• Гро бље у По бун ском Га ју
• Гро бље на Пи пер ском са ла шу 
• Гро бље на Зи ман ским са ла ши ма или Гро бље на Зи ма ну
• Гро бље на Оро ви љу 

Па ро хи ја ни Све то јо ван ске цр кве по ко па ва ни су и на гро бљи ма Пе тро-
па влов ске цр кве: 

• Гро бље у цр кве ној пор ти 
• Ста ро гро бље
• Гро бље у Пр ња во ру 
• Гро бље под гра дом 

Од не ко ли ко гро ба ља из XVI II ве ка, у Ара ду је, до да нас, са чу ва но само 
јед но – гро бље у арад ском квар ту Пр ња во ру (не мач ки Pernyavor, ру мун ски 
Pârneava). Од ка да је сре ди ном XVI II ве ка на ста ло, пр ња вор ско гро бље но-
си ло је на зив „Но во гро бље у Пр ња во ру”. У XIX ве ку, пре ма еви ден ци ји угар-
ске ад ми ни стра ци је, гро бље је пре и ме но ва но у Alsó temető (Дол ње гро бље), 
а од XX ве ка но си ру мун ски на зив Ci mi ti rul Po me ni rea (По мен-гро бље). 
Да нас је то нај ста ри је арад ско град ско гро бље. 

Из на ве де не ма тич не књи ге Све то јо ван ске цр кве на во ди мо са вре ме ном 
ћи ри ли цом не пот пун пре пис раз вр стан по ме сти ма по гре бе ња. Ин тер вен-
ци је на тек сту упи са да те су у угла стим за гра да ма, уз по што ва ње основ них 
пра во пи сних пра ви ла. Из дво је ни су упи си ка рак те ри стич ни ати пич ним 
са др жа јем о зна чај ним лич но сти ма и до га ђа ји ма. 

*
Упи си без на во ђе ња ме ста по гре бе ња. Код пр вих упи са ре дов но, ка-

сни је спо ра дич но, ме сто по гре бе ња ни је на во ђе но. Уз да тум смр ти, бе ле жени 
су са мо име по кој ни ка, код ма ло лет них и име на ро ди те ља.

*
Гро бље у пор ти Све то јо ван ске цр кве. Ста ра Све то јо ван ска цр ква на-

ла зи ла се на ме сту згра де са да шње арад ске гим на зи је Co le giul Naţio nal „Moi se 
Ni co a ra”, на рас кр шћу бу ле ва ра Ge ne ral Dra ga li na (Ђе не рал Дра га ли на) и 
ули це Ni co lae Bălcescu (Ни ко ла је Бал че ску). Оште ће на у Бу ни 1848/49, цр ква 

7 У Арад ској жу па ни ји, вла сте лин ства су по се до ва ли: хер цог од Мо де не, ба рон Ха ру керн, 
гроф Ка ро љи, пле мић ке по ро ди це Те ке ли је (пу ста ре Ира тош и Све ти Па вле – Sânpaul) и Чар но-
је ви ћи од Ма че (пу ста ре Ма ча и Ши манд). 

8 La ka tos Ottó, Arad Történe te, Arad 1881, том 1, стр. 49. На по ме на: Јед но од тих на се ља по-
ста ло је ка сни је при град ско се ло Гај. Са да је то арад ска град ска че тврт Арад-Гај. 
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је сру ше на 1861. го ди не. На дру гој ло ка ци ји, не да ле ко од Пе тро па влов ске 
цр кве, по диг ну та је (1862–1865) но ва Све то јо ван ска цр ква. На ме сту ста ре 
цр кве и гро бља у пор ти, по диг ну та је (1869–1873) згра да Кра љев ске гим на-
зи је (Királyi főgimnazium). 

1730. ијул 20. Пре ста ви се отро че му же ска по лу на имја Ла зар. Ро дите
ли је је го Ми ха ил и Не да. И по гре бе се код цер кве.

1730. ав густ 27. Пре ста ви се отро че му же ска го по лу на имја Пе тар. 
По гре бе се код цер кве. Ро ди тел је го Па вел.

1734. ав гу ста 12. пре ста ви се мла де нец Еми ли јан и по гре бен ко[д] цр кве. 
1734. ав гу ста 16. пре ста ви се мла де нец име нем Те о дор и по гре бен ко[д] 

цр кве. 
1735. ију ни 8. Пре ста ви се чло век име нем Су ба у Ћу ков цу и по гре бен ко[д] 

цр кве.
1735. ију ни 23. Пре ста ви се мла де ни ца име нем Ана у Ве ли кој ва ро ши и 

по гре бе на у Ћу ков цу код цр кве.
1735. ав гу ста 28. дан, пре ста ви се мла де нец име нем Јо ан и по гре бен код 

цр кве.
1736. ја ну а ри ја 10. пре ста ви се не ве ста име нем Јо ан ка и по гре бе на код 

цр кве.
1736. ја ну а ри ја 18. пре ста ви се чло век име нем Да ма скин и по гре бен код 

цр кве.
1736. ја ну а ри ја 28. пре ста ви се мла де нец име нем Пе тар и по гре бен код 

цр кве.
1736. То го дне [10. фебруара], пре ста ви се Јо ан Влах, Ла за ров ме јан џија 

што су га но жем убо ли, и по гре бен код цр кве. 
1736. [недатирано]. Пре ста ви се Ма ри ја, Пе тра Печ ка ни на се стра, 

Ати на га зда ри ца, и по гре бе на ко[д] цр кве. 
1736. мар та 28. пре ста ви се мла де ни ца Јел ка, го спо да ра Пе тра кћи, и 

по гре бе на код цр кве. 
1736. мар та 30. дан, пре ста ви се мла де нац Ва си ли је, оцу име Жив ко, 

ма те ри Ми ка и по гре бен код цр кве. 
1736. апри ли ја 7. дан, пре ста ви се отро че му же ска по лу на име Ан дреј. 

Ро ди те љи је го Ар се ни је [и] Са ра. По гре бе се код цр кве. 
1736. ију ниј 7. Пре ста ви се Жи ва на, Ми ше Гра ча ни на га зда ри ца, и по

гре бе на код цр кве. 
1736. ију ниј 22. Пре ста ви се Сте пан Гу ди ло и по гре бен код цр кве.
1736. То го дне [30. ијунија], пре ста ви се мла де ни ца Мар та Ри сте Јер

ко ва и по гре бе на ко[д] цр кве. 
1736. То го дне [8. августа], пре ста ви се ба ба Ан ка, Си ме Ту ци на га зда

ри ца, и по гре бе на код цр кве. 
1736. но ем ври ја 12. пре ста ви се мла де нац име нем Ар се ни је. Оцу име 

Стој ко Ћу ћу лов и по гре бен код цр кве. 
1737. фер ва ра 10. пре ста ви се ба ба Ма ја и по гре бе на код цр кве. 
1737. фер ва ра 12. пре ста ви се Ма ра, Осто је Сто пра га ма ти, и по гре

бе на код цр кве.
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1737. мар та 16. пре ста ви се ба ба Жи ва на, Ар се Ма ло ше ва ма ти, и по
гре бе на код цр кве. 

1737. [26. августа], пре ста ви се мла де нец име нем Јо ан. Оцу име Сто ја, 
ма те ри Ан ђа и по гре бен код цр кве.

1738. [27. aприла], пре ста ви се мла де ни ца Ма ра, Осто је Та ба ка да шчер, 
и по гре бе на код цр кве. 

1739. апри ли ја 28. пре ста ви се ба ба име нем Ста на, Са ве Кор њач ко ва 
пу ни ца, и по гре бе на код цр кве. 

1739. ма ја 2. пре ста ви се мла де нац на име Јо ан код Осто је Та ба ка, и по
гре бен код цр кве.

1739. сек тем ври ја 10. пре ста ви се мла де ни ца на име Теодо ра и по гре бе на 
код цр кве.

1740. фер ва ра 5. пре ста ви се мла де нац име нем Ав ксен ти је и по гре бен 
код цр кве. 

1740. [маја] 25. пре ста ви се Ку мри ја, Ђу ке Ко чи ша га зда ри ца, и по гре бена 
код цр кве. 

1740. ију на 7. пре ста ви се Жи ва на, Јо се Јор ги ћа га зда ри ца, от на пра сније 
смр ти и по гре бе на код цр кве. 

1742. ма ја 14. пре ста ви се мла де нац на име То ма, Осто је Сто вра га син, 
и по гре бен код цр кве. 

1743. ок том ври ја 31го, пре ста ви се Са ва, Јер ков син, и по гре бен бист 
код цр кве Пред те че ве, пред вра ти, зде сне стра не.

1744. ав густ 29. Пре ста ви се мла де нец му же ска по лу на име Па вал, 
Јо а на Џе леп џи је син, и по гре бен код цр кве Пред те чи, зде сне стра не ол та ра.

1745. ију ли ја 19го, пре ста ви се де ви ца име нем Фло ра, Нуј ке Ка та не да шчи, 
и по гре бе на бист код цр кве, с ле ве стра не. 

Пре ста ви ше сја Ал ка и Ђу ли ја на, Па вла Гр чи ћа да шчи и уну ка, [и погре-
бене] код цр кве С[вја]тог Претечa, оде сне стра не, сек те мри ја 14го, 1745. 

1746. ок то бар 31. Пре ста ви се млде нац на име Јо ан. Ро ди те љи је је го 
Ар са Ми ло шев и Са ра, и по гре бен бист код цр кве Пред те че ве здест не стра
не, код ол та ра.

1747. Пре ста ви се мла де нац Ал ка, Су бе До ро на дшче[р], и по гре бе на код 
цр кве Пред те чи, с ле ве стра не, фер ва ра 18го, у Ара ду. 

1747. сеп те мри ја 3. пре ста ви се ра ба Бо жи ја Ли зин ка, Сте па на Бла жа 
до ма ћи ца, и по гре бе на бист с де сне стра не код хра ма Пре ди те че ва. 

1747. ок том ври ја 6. пре ста ви се мла де нец Пе тар, Сте фа на Бла жа син, 
и по гре бен код цр кве, с ле ве стра не. 

1748. апри ла 3. пре ста ви се Ву ка, Ро мо га Жи ва на га зда ри ца, и по гре бе на 
бист код цр кве. 

1748. ију ли ја 11го, пре ста ви се Жи ван Ро ми, здје шњиј жи тељ, и по гре бен 
код цр кве Пред те че ве, с ле ве стра не, бли зу вра та. 

1748. но ем ври ја 12. пре ста ви се Ми ха ил Се ге дин ски, у пе так, у 6 са ти 
с ве че ра, и по гре бен бист зде сне стра не пред вра ти цр ков ни ми, код хра ма 
Пред те че.
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1748. де кем ври ја 21го, пре ста ви се Јо са Јор гич и по гре бен код хра ма Пред
те че ва, у пор ти пред пре пра том. 

1749. Пре ста ви се Ана, бив ша ја пок[ојнога] Ку зма на Чи зма џи је га зда
ри ца, и по гре бе на код цр кве, с ле ве стра не у пор ти, јануариja 30го.

1749. мар та 4го дна, пре ста ви се Ма ра, Ла зе Тор ња ни на га зда ри ца, и 
по гре бе на с ле ве стра не код хра ма Свја та го Про ро ка и Пред те че. 

1749. Пре ста ви се мла де нец Ан дреј, Јан ка Си ла ђи, и по гре бен с ле ве 
стра не, код пре пра те Свја та го Пред те че. 

1749. сеп те мри ја 11. пре ста ви се мла де нец Со фи ја, Ја но ша Ми ји ног, и 
по гре бе на у пор ти, от ле ве стра не. 

1750. је ну ар 8. Пре ста ви се Пе тар, Ште фа ну ца Ма лог син, и по гре бен 
код хра ма Свја та го Пред те чи, от ле ве стра не. 

1750. ја ну ар 19. Пре ста ви се мла де нец Мар та, Јан ка Си ла ђи, и по гре бе на 
бист код хра ма Пред те че ва, от ле ве стра не, код пре пра те. 

1750. jулија [?]. пре ста ви се да шчи Сто је Гле ди ше ва на име Со фи ја и 
по гре бе на бист у пор ти код цр кве Пред те че ве, с ле ве стра не. 

1750. но е мри ја 21. пре ста ви се Ђор ђи је, Стој ка Ста рич ка син, и по гре бен 
бист код Свја тог Пред те ча, от де сне стра не, код вра ти. 

1751. ав гу ста 14. пре ста ви се мла де нец Јо ан, син Мар ка Пе тро ви ча, и 
по гре бен у пор ти при хра ме Пре ди те чи, пред при пра том. 

1751. но е мри ја 17го, пре ста ви се не ко ри си ро ма на име Или ја, на со ка ку 
код Су би ни вра та, у не де љу по сле под не у 4 са та. По гре бен у пор ти с ле ве 
стра не, код вра та. 

1752. фер фа ра 11го, пре ста ви се мла де нац на име Жи ван, Пе ре Ро мо га 
син, и по гре бен при хра ме Пред те че ве, с ле ве стра не, пред вра ти цр ков ни ми. 

1752. фер фа ра 12го, пре ста ви се Сто ја, Ра дул Киш би ро ва да шчи и бив ша 
га зда ри ца Осто је Ке тре ни це, и по гре бе на при хра ме Пред те че ве, с ле ве стра
не, код вра та пор тан скиј. 

1752. апри ли ја 20. пре ста ви се Не да, Па вла Киш би ро ва га зда ри ца, и 
по гре бе на бист при хра ме Пред те че ве, пред пре пра том, код за гра де. 

1752. Пре ста ви се Ана, Јо а на По по ви ћа га зда ри ца, и по гре бе на бист при 
хра ме Пред те че ве, и по гре бе на бист от ле ве стра не, на сред пор те, апри
ли ја 28го. 

1752. ма ја 14го, пре ста ви се Ан дреј, бив ша го Јо а на Ђур ги ног син и Пе тре 
Кр сти не, и по гре бен бист код хра ма Пред те че вог, оде сне стра не, пред ол та рем. 

1752. Пре ста ви се мла де нац Јо ан, син Алек си је Јо а но ви ћа, и по гре бен 
при хра ме Пред те чи, за пад ни ја стра ни, ма ја 26го. 

1752. ију ли ја 6го, пре ста ви се Сто јан Ју гер и по гре бен при хра ме Пред
те че ве.

1753. ја ну а ри ја 31го, пре ста ви се Јан ка, Ђур ка Жи ва но вог га зда ри ца, и по
гре бе на бист при хра ме Пред те че вом, код пре пра те, от де сне стра не, на за пад.

1753. фер ва ра 4го, пре ста ви се мла де ни ца Со са, Па вла Дра гој ло вог да шчи. 
И по гре бе на бист при хра ме Пред те че вом, от ле ве стра не, на за пад.

1753. пре ста ви се мла де нац Ми ха ил, син Ди ми три ја Јо а но ви ча. По гре
бен при хра ме Пре те чи, с ју жни ја стра ни, у пор ту, ја ну а ри ја 26.
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1753. фер фа ра 13. пре ста ви се мла де ни ца Ана, Ге ор ги ја Чи зма ша да шчи, 
и по гре бе на бист при хра ме Пред те че вом, от ле ве стра не, на ис ток. 

1753. фер фа ра 19. пре ста ви се мла де нец Па вел, Ја ко вљев син, и по гре бен 
бист при хра ме Пред те че вом, от ле ве стра не, на за пад. 

1753. апри ли ја 11го, пре ста ви се мла де ни ца име нем Ал ка, Сто је Гле ди
шћа кћи, и по гре бе на код цр кве Свја та го Пред те ча, с ле ве стра не, у пор ти. 

1753. ијул 9. Пре ста ви се ба ба Се ле на, Не ши на га зда ри ца, код Или је 
Јан ко ва, и по гре бе на код хра ма Пред те че ва, пред вра ти, с ле ве стра не. 

1753. сеп те мри ја 11. пре ста ви се Ма ри ја Ла за ра Бо гра но ви ча, и по гре
бе на бист при хра ме Пред те че вом, с де сне стра не, код пре пра те, к за па ду, 
бли зу вра та. 

1754. мар та 1го, пре ста ви се мла де нец Па вел, син Кра чу на, и по гре бен 
при хра ме Пред те чи, се вер ни ја стра ни, у пор ти. 

1754. сеп те мри ја 11. пре ста ви се Иг ња ти је, син Гри го ри ја Ер де ља на, и 
по гре бен бист при хра ме Пред те че ве, при ол та ре, зде сне стра не. 

1754. сеп те мри ја 20. пре ста ви се Ста на, Си ме Бер бе ри на га зда ри ца, и 
по гре бе на бист при хра ме Пред те че вом, с ле ве стра не, код пло та. 

1754. де ке мри ја 1го, пре ста ви се Ста на, су пру га Ду ме Ли пов ча ни на, и погре
бе се при хра ме Пред те че ве у пор ти, за пад ни ја стра ни. Бу ди јеј веч наја па мет.

1755. ију ни ја 18. пре ста ви се Пе тар Га ври ла Кла и ћа и по гре бен бист 
при хра ме Пред те че вом, с ле ве стра не, при по пов ској ку ћи.

1755. де ке мри ја 20го, пре ста ви се Жи ван, Бе ло га Мар ка син, и по гре бен 
при хра ме Свја та го Пред те чи, с де сне стра не, пред вра ти цр ков ни.

1756. ге ну а ри ја 4. пре ста ви се мла де нац на име Ва си ли је, Пе ре Ро шог 
син, и по гре бен код цр кве Пред те че ве, с ле ве стра не. 

1756. мар та 17. пре ста ви се Ди ми три је, син Ро мо га Жи ва на, и по гре бен 
ког хра ма Пред те че ва, с ле ве стра не, код вра ти. 

1756. То го дне [17. марта], пре ста ви се мла де нац Јо ан, Са ве Тор ња ни на 
син, и по гре бен при хра ме Пред те че ве, с ле ве стра не. 

Пре ста ви се го спо жа Ма ри ја, су пру га го спо да ра Пе тра Је ре ми ча, и 
бист ле та жи во та јеј 58, и по гре бе се при хра ме Пред те чи, у пор ти с ју жни
ја стра ни, пред пре пра том, мар та 28го [1]756. Бу ди јеј вјеч на ја па мет. 

1756. ијун 26го, пре ста ви се Ма ри ја, Ми ло са ва Ко за ри ћа га зда ри ца, и 
по гре бе на код хра ма Пред те че ва, с ле ве стра не, пред пре пра том. 

1756. ав гу ста 12. дна, пре ста ви се мла де ни ца Мар та, дшчи Да ма ски на 
По по ви ча, и по гре бе на бист при хра му С[вја]таго Јо а на Пред те чи, с ле ве 
стра не, ви ше ол та ра. 

1756. ок том ври ја 8. пре ста ви се мла де ни ца Мар та, Ва се Ре бе ри ша, и по
гре бе на при хра ме Пред те че вом, с ле ве стра не, код за гра де, близ по по ве ку ће.

1756. ок том ври ја 10. пре ста ви се мла де нец Ни ко ла је, Ла за ра Ђур ке 
Гор чи ла, и по гре бен при хра ме Пред те че вом, с ле ве стра не у пор ти. 

1756. де кем ври ја 4го, пре ста ви се Ви дул Мар ков и по гре бен при хра ме 
Пред те че вом, у пор ти код та ра бе, на прам вра ти пред пре пра том. Бу ди 
је му вјеч на ја па мјат.

1757. ма ја 22. пре ста ви се Ла зар са бов Сто ја но вич. По жи ве љет 34 и по
гре бен при хра ме Пред те че ве с ле ве стра не код ол та ра. Бу ди је му веч на ја па мет. 
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1757. ав гу ста 22. пре ста ви се мла де нац Ла зар, Пе тра Ле у ша на син, и 
по гре бен код цр кве Пред те че ве, зде сне стра не у пор ти. 

1757. [августа] 28. пре ста ви се мла де нац Ја ков, Пе тра Ле у ша на син, и 
по гре бен код цр кве Пред те че ве, зде сне стра не у пор ти. 

Пре ста ви се Па вел Киш би ров и по гре бен при хра ме Пред те чи у пор ти, 
ја ну а ри ја 29. [1759]. Бу ди је му веч на ја па мјат. 

1759. фер ва ра 24. пре ста ви се мла де ни ца Ма ри ја, Јо си фа Јер ко ви ча 
дшчи, и по гре бе на при хра ме Пред те че вом, с де сне стра не, пред вра ти. 

1759. То го же дна [11. маја], пре ста ви се мла де ни ца Ма ри ја, Ста ти је 
Ку ли ци је, и по гре бе на при хра ме Пред те че вом, с ле ве стра не, код пре пра те. 

1759. [маја] 19го, пре ста ви се Ма тро на, Јо а на Мун ћа на га зда ри ца, и по
гре бе на при хра ме Пред те че вом, зде сне стра не, у пор те. 

1759. [маја] 20го, пре ста ви се Ер де љан Те о дор и по гре бен при хра ме 
Пред те че вом, с ле ве стра не, к та ра бе. 

Пре ста ви се Ки ра Ара на ут, и бист је му љет 46, и по гре бен при хра ме 
Пред те чи у пор ти, с ју жни ја стра ни. Бу ди је му веч на ја па мјат. Но е мри ја 23го, 
[1]759.

Пре ста ви се раб Бо жи ји Шерб Јо ан из Ми ске9 и по гре бен у Свја та го 
Јо а на Пре те че у пор ти, сас ле ве стра не, код пор тен ске ка пи је. Бу ди је му 
веч на ја па мјат. Ав гу ста 30. 1760.

1760. мар та 17. пре ста ви се мла де нац Си ме он, Јев ста ти ја Ку лун џи је син, 
и по гре бен при хра ме Пред те че ве, с ле ве стра не, код пре пра те, до фунда мен та. 

1760. мар та 18. пре ста ви се Ја ња Ми ја и лов. Бо ле зно вал три ље та и 
че ти ри ме се ца, и по гре бен при хра му Пред те че ву, зде сне стра не. Бу ди је му 
веч на па мет. 

1760. Пре ста ви се Ми ла, Јо а на Џе леб џи је га зда ри ца, и по гре бе на при хра ме 
Пред те че вом, зде сне стра не, код ол та ра. Бу ди јеј веч на па мет. Апри ли ја 3.

1760. То го же [3. априла] пре ста ви се Бар бу ра, Ко ма но ва пу ни ца, и по
гре бе на бист при хра ме Пред те че вом, с ле ве стра не, код та ра бе к со ка ку. 

1760, апри ли ја 12. пре ста ви се То да Па леј ка и по гре бе на бист при хра
ме Пред те че вом, с ле ве стра не, у пор ти.

1760. Пре ста ви се ра ба Бо жи ја Ана, су пру га Лу ке Пер ћи ша. И бист јеј 
љет 15, и по гре бе на при хра ме Пред те чи, се вер на стра на. Бу ди јеј вјеч на ја 
па мјат. Апри ли ја 28.

1760. ок том ври ја 1. пре ста ви се мла де нац Јо ан, Ва си ли ја Де ви на син, и 
по гре бен бист при хра ме Пред те че вом, у пор ти, с ле ве стра не, код та ра бе. 

1761. ок то мри ја 25. пре ста ви се мла де ни ца Ку мри ја, дшчи Ми хај ла Пе
тро вог, и по жи ве ва се го жи во та 9 днеј, и по гре бе на при хра ме Пред те чи, 
пред пре пра том.

1762. Пре ста ви се мла де нец Јо ан, син Ла за ра Ћур чи је, и по гре бен бист 
при хра ме Пред те че вом, с ле ве стра не, у пор ти, ја ну а ри ја 7го.

1762. ја ну а ри ја 26. пре ста ви се мла де нац Пе тар, син Дан Га ври ла, и по
гре бен при хра ме Пред те чи, от 16 днеј. Бу ди је му вјеч на ја па мјат.

9 Ми ска (Mâsca), на се ље у оп шти ни Ши ри ја, око 40 км се ве ро и сточ но од Ара да. 
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1762. Пре ста ви се Јо ан код Дра гој ло ви ћа и по гре бен при хра ме Пред те
че вом у пор ти, ију ни ја 24.

1762. Пре ста ви се раб Бо жи ји Ге ор ги је Жив ков и по гре бен бист при 
хра ме Пред те че вом с де сне стра не, код пре пра те. Бу ди је му веч на па мет. 
Ију ли ја 17.

1762. Пре ста ви се Илу шка и по гре бе на при хра ме Пред те че вом, у пор ти 
код та ра бе, ав гу ста 13. 

1762. Пре ста ви се Ни ко ла је, син Ва си ли ја Ба тањ ца, и по гре бен бист 
при хра ме Пред те чвом, у пор ти, ав гу ста 16. 

1762. Пре ста ви се ра ба Бо жи ја Ма ри ја, Јо а на По по ви ча га зда ри ца, и 
по гре бе на бист при хра ме Пред те че вом, с ле ве стра не, код вра та цр ков ни. 
Бу ди јеј веч на па мјат. Сеп те ври ја 17го.

1762. То го дне [17. септем бра], пре ста ви се мла де нец Јо ан, Ива на Рад ња
ни на, и по гре бен при хра ме Пред те че вом, у пор ти код ол та ра, с де сне стра не. 

1762. Пре ста ви се ра ба Бо жи ја Ко са на, бив ша су пру га Никола[ј]а Ди
ми три је ви ча. Бист јеј лет 60, и по гре бе на при хра ме Пред те че ве, с де сне 
стра не, пред вра ти. Бу ди јеј веч на па мет. Сеп те ври ја 8. дна.

1762. Пре ста ви се ра ба Бо жи ја Јо ван ка, и бист јеј ва са жи во та љет 18, 
су пру га Ла за ра Па вла Дра гој ло ва, и по гре бе на при хра му Пред те че ву, се вер
ни ја стра ни. Бу ди јеј вјеч на ја па мјат. Но е мри ја 12.

Пре ста ви се ра ба Бо жи ја Ану ца, Да ни ло ва су пру га, и бист јеј ље та 40, 
и по гре бе на при хра ме Пред те чи, са се вер ни ја стра не, 1763. апри ли ја 24го.

1763. Пре ста ви се мла де нац име нем Јо ан, син Ива на Џе леб чи јин, и по гре
бен бист при хра ме Пред те че вом с де сне стра не, ме сја ца сеп тем ври ја 17. ден. 

1763. Пре ста ви се мла де нец Пе тар, син Ја ко ва Дра го је ви ча, и по гре бен 
бист при хра ме Пред те че вом, у пор ти с ле ве стра не, ја ну а ри ја 15. 

Пре ста ви се Ана, га зда ри ца Ста ти је Ко лун џи је, и по гре бе на бист у 
гро бљу при хра ме Пред те че вом, с ле ве стра не, код пре пра те. Бу ди јеј вјеч
на ја па мјат. Ја ну а ри ја 16. [1]763.

Пре ста ви се мла де нец Јо ан, син Ге ор ги ја Бу да, и бист от 5 ме сја ца и 
10 да на, и по гре бе се при хра му Пред те че ву у пор ти к за па ду, 22 фер ва ра 1763. 
Бу ди је му вјеч на ја па мјат. 

1763. Пре ста ви се ра ба Бо жи ја мла де ни ца Ста на, да шчи Га ври ла Пе тра 
Је ре ми ча, и бист от 10 ме сјац. По гре бе се при хра ме Пред те чи пред при пра
том, с ју жни ја стра ни. Бу ди јеј вјеч на ја па мјат. Апри ла 6.

Месјац мај, 18. Престави се младенец женскаго пола на име Ђулијана, 
дшчи Илоне, супруге преставлшагосја Јоана Поповича, и погребена бист при 
храме Предтечевом, с леве стране. Буди јеј вјечнаја памјат. Года 1763.

Пре ста ви се мла де нец Пе тар, син Ла за ра Ге ор ги је ва, и по гре бен бист 
при хра му Пред те че вом, с ле ве стра не, у пор ти, ав гу ста 18. 1763го.

1763. Пре ста ви се ра ба Бо жи ја Жи ва на, бив ша ја су пру га Ми ха и ла Вул
ту ро ви ча, иже по жи ве љет 63, и по гре бе на при хра ме Пред те че вом, с ју жни
ја стра не, бли зу ол та ра, но ем ври ја 13.

1763. Пре ста ви се мла де нец Пе тар, син Па вла Ми ла но ви ча, и по гре бен 
при хра ме Пред те че вом, оде сну ју стра ну ол та ра, сеп тем ври ја 17. 
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1763, но ем ври ја 22, пре ста ви се мла де ни ца Со фи ја, кћи Ри сте Рад ња
ни на, и по гре бе на бист при хра ме Пред те че вом, зде сне стра не, код ол та ра. 

Пре ста ви се раб Бо жи ји Ма теј Чи змаш и по гре бен бист при хра ме 
Пред те че вом, с ле ве стра не прам ол та ра. Бу ди је му веч на ја па мјат. Де кем
ври ја 10. [1]763. 

1764. Пре ста ви се мла де ни ца име нем Ку мри ја, дшчи Да ви да Ге ор ги је ва, 
и по гре бе на при хра ме Пред те че вом, у пор ти с ле ве стра не, ја ну а ри ја 9го. 

1764. Пре ста ви се мла де нец Са ва, Ива на Рад ња ни на син, и по гре бен при 
хра ме Пред те че вом зде сне стра не прам ол та ра, ја ну а ри ја 22го. 

Пре ста ви се мла де ни ца Зан фи ра, дшчи Си ме о на Дра гој ло ви ча, и по гре
бе на бист при хра ме Пред те че вом с ле ве стра не у пор ти. Бу ди јеј веч на ја 
па мјат. Фер фа ра 22. на 1764го. 

Пре стви се мла де нец Пет[а]р, син Па вла Дра гој ло ви ча, и по гре бен бист 
при хра ме Пред те че вом, с ле ве стра не у пор ти, фер ва ра 26. 1764. 

Пре ста ви се мла де нец Ге ор ги је, син Сте фа на Ка лај џи је, и по гре бен бист 
при хра ме Пред те че вом, пред пре пра том, фер ва ра 28. [1]764. 

Пре ста ви се мла де ни ца Ана, дшчи Ђур ке Ру са, и по гре бе на при хра ме 
Пред те че вом, у пор ти, март 5. [1]764. 

Пре ста ви се мла де нец Ди ми три је, син Или је Јан ко вог, и по гре бен при 
хра мје Пред те че вом, с де сне стра не, у пор ти код та ра бе. Март 11. 1764. 

Пре ста ви се мла де нец Пет[а]р, Ива на Рад ња ни на син, и по гре бен бист 
при хра ме Пред те че вом, с де сне стра не, код ол та ра. Бу ди је му веч на ја па мјат. 
Мар та 22. 1764. 

Пре ста ви се раб Бо жи ји Јан ко, Иса ка Слеп ца, и по гре бен бист при хра
ме Пред те че вом, с ле ве стра не. Бу ди је му веч на ја па мет. Мар та 25. 1764. 

Пре ста ви се раб Бо жи ји Мој сеј Мак си мо вич и по гре бен бист при хра
ме Пред те че ве, с се вер ни ја стра не. И бист је му љет 56. Бу ди је му веч на ја 
па мет. Ма ја 13. 1964. 

Пре ста ви се раб Бо жи ји Ге ор ги је и по гре бен при хра ме Пред те че вом с 
ле ве стра не у пор ти. Бу ди је му веч на ја па мјат. Ме сја ца ију ли ја 10го, [1]764.

Пре ста ви се мла де ни ца Ђу ли ја на, кћи Пе тра Ле у ца на, и по гре бе на при 
хра ме Пред те че вом, с де сне стра не, прам ол та ра, сеп тем бра 8. [1]764.

Пре ста ви се мла де нец Со фи ја, дшчи Ни ке Ка зан жи је, и по гре бе на бист 
с че ла пре пра те, при хра мје Пред те че вом, ав гу ста 20го дња, 1764го. 

Пре ста ви се мла де нец Пет[а]р, син Мар ка Фру ги ћа, и по гре бен бист 
при хра мје Пре те че вом, с че ла жен ске пре пра те, сеп тем ври ја 16го, 1764го. 

Из дво је ни упи си 
• Жи те љи Ара да до се ље ни из дру гих ме ста 

1740. [фебруара] 27. дан, пре ста ви се Рок сан да, Ко сте Гр ка из Бео града 
га зда ри ца, и по гре бе на код цр кве. 

1753. апри ли ја 29. пре ста ви се Је ли са ве та дшчи Сте фа на Ка па ма џи је 
из Бу ди ма, и по гре бе на бист при хра мје Пред те че вом, у пор ти ви ше ол та ра, 
с де сне стра не. 

1751. но ем ври ја [?], пре ста ви се мла де нец на име Ге ор ги је, Пе тра Ђа ка 
и[з] Ви ла го ша син, и по гре бен код цр кве Пред те че ве. 



153

1761. [марта]. Престави се раб Божији Јоан Попович от Сентандреје 
родом. И бист јему љета живота јего 38 љет. М[есја]ца јануарија 3го и бивши 
на пути, идући от Пеш[т]у, пре ста ви сја у Орош[х]азу в по не дел ник у 4го ча са 
по по луд ни и принеш[ен] бист в тор ник у 2 ча са по полудн[и], а по гре бен в сре ду 
ме сја ца мар та 14го, и по гре бен при хра ме Пред те че вом, у пор ти к ле вој стра
не, к за па ду. Бу ди је му вјеч на ја па мјат и б[е]з конечнаја ра дост.

1762. ма ја 12. пре ста ви се раб Бо жи ји Јо ан из Над ла ка и по гре бен бист 
при хра ме Пред те че вом, с ле ве стра не, код та ра бе. Бу ди је му веч на ја па мет.

• Све ште ни ци, чла но ви њи хо вих по ро ди ца, по моћ но осо бље на епи
скоп ском дво ру
1738. апри ли ја 8. пре ста ви се мла де нац му жа ска по лу на име Да вид. 

Ро ди те љи је је го је реј Мак сим и Ја на, и по гре бен код цр кве, с ле ве стра не од 
ол та ра. 

1738. апри ли ја 23. пре ста ви се мла де нац му жа ска по лу на име Ја ков. 
Ро ди те љи је го је реј Сто јан и Је ла и по гре бен код цр кве.

1740. април 16. Пре ста ви се све ште но је реј Сто јан Па у но вич и по гре бен 
пред вра ти цр ков ни.

1743. ма ја 12. пре ста ви се про то поп Пе тар и по гре бен бист код цр кве ни 
врат. 

1745. сек те мри ја 22го, у Ара ду пре ста ви се ба ка Ма ри ја, что би ла ку хар ка 
код г[оспо]дина ми тро по ли та Иса и ја Ан то но вич и по гре бе на бист код цр кве 
Пред те че ве, пред вра ти от[о] зго, зде сне стра не. Бу ди јеј веч на па мет.

1747. Пре ста ви се мла де ни ца Ма ри ја, да шчи је ре ја Хри сто фо ра, и по гре
бе на код цр кве Пред те чи с де сни ја стра ни, фер ва ра 22го, у Ара ду.

1747. Пре ста ви се Ју ли ја на, да шчи с[вја]шченика Ге ор ги ја Сто ја ди но
ви ча, и по гре бе на при хр[амје] Пред те чи, се вер ни ја стра ни, но ем ври ја 13го. 

1747. Пре ста ви се мла де нец Јо ан, син свја шче ни ка Мак си ма По по ви ча, 
и по гре бен при хра мје Пред те чи, се вер ни ја стра ни, при ол та ре, спо ља, де кем
ври ја 2го. 

1747. Пре ста ви се мла де ни ца Ал ка, да шчи свја шче ни ка Мак си ма По по
ви ча, и по гре бе на при хра мје Пред те чи, се вер ни ја стра ни, при ол та ре, спо ља, 
де кем ври ја 8го. 

1747. Пре ста ви се мла де нец Па вел, син свја шче ни ка Ге ор ги ја Сто ја ди
но ви ча, и по гре бен при хра мје Пред те чи, се вер ни ја стра ни, при ол та ре, спо ља, 
дек[емврија ] 8го.

1747. Пре ста ви се мла де нец Ти мо теј, син свја шче ни ка Мак си ма По по
ви ча, и по гре бен при хра мје Пред те чи, се вер ни ја стра ни, при ол та ре, спо ља, 
дек[емврија] 11го.

1748. де кем ври ја 23го, пре ста ви се поп Мар ко, Ни ко ле Гр ка син, у пе так 
у 12 са ти и по гре бен код хра ма Пред те че ва, зде сне стра не, пред вра ти цр ков
ни ми. 

1749. фер ва ра 27го, пре ста ви се Жи ва на, по па Мак си ма ма ти, у по не дел
ник по по луд не, у два са та, и по гре бе на код ол та ра с ле ве стра не, код хра ма 
Свја та го Пре ди те ча.

Пре ста ви се мла де нец Аврам, по па Хри сто фо ров син, и по гре бен код 
цр кве Пред те че ве оде сне стра не, фе вру а ри ја 10го, 1750. 
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1750. Пре ста ви се мла де ни ца Јев ге ни ја, пре зви те ра Мак си ма, и по гребе
на при хра ме Свја та го Пред те ча, от ле ве стра не, код ол та ра. Сеп те мриј 23.

1750. ок то мри ја 26. пре ста ви се мла де нец Мој сеј, пре зви те ра Хри сто
фо ра, и по гре бен при хра ме Свја та го Пред те ча от де сне стра не. 

1752. Пре ста ви се мла де нац Мак сим, син пре зви те ра Мак си ма, и по гре
бен при хра мје Пред те чи, са се вер ни ја стра ни, фер фа ра 1го. 

Пре ста ви се ба ба Ми ли ца, ма ти по кој но га про то по пе, и бист јеј ле та 
жи во та сто и два на де сет10, и по гре бе се при хра мје Пред те чи, се вер ни ја стра
ни, у пор ти, мар та 27го [1]756. Бу ди јеј веч на ја па мјат. 

1756. ав гу ста 21. дна, пре ста ви се мла де ни ца Ана, дшчи Јан ка Пе тран
че ва, и по гре бе на при хра ме Свја та го Пред те чи, се вер ни ја стар ни. Поп Ђу ка 
Ста ри [потпис].

1759. Пре ста ви се Си ме он, син пре зви те ра Ге ор ги ја Па но ви ча. Бист 
је му љет сво је га жи во та све га 9 љет, и по гре бен во Све ти по не дел ник, апри
ли ја 12го, во че ло ол та ра, при хра ме Пред те че ве. Бу ди је му вјеч на ја па мјат. 

Пре ста ви се мла де нец Јо ан, син про то пре зви те ра Хри сто фо ра, и по гре
бен при хра ме Пред те че вом, у пор ти с ју жни ја стра ни. Де ке мри ја 19го, [1]759.

1760. апри ли ја 23. пре ста ви се Ја го да, бив ша ја по па ди ја по па Жи во ји на, 
и по гре бе на бист при хра ме Пред те че вом, зде сне стра не, пред вра ти. Веч на 
бу дет јеј па мет.

Пре ста ви се мла де нец Ге ор ги је, син Пе тра по па Ге ор ги ја, и по гре бен бист 
при хра му Пред те че вом, с ле ве стра не. Вјеч на је му па мјат. Ију ли ја 8го, 1763го. 

Пре ста ви сја мла де нец Ми ха ил, син Ђу кин, и по гре бен бист при хра ме 
Пред те чи, с ле ви ја стра ни у пор ти, ок том ври ја 9го, 1763. Је реј Ми ха ил Јоа
но вич. [потпис] 

Пре ста ви се раб Бо жи ји пре сви тер Ге ор ги је Сто ја но вич и по гре бен 
бист при хра ме Пред те че вом, с ле ве стра не, код вра та. Бу ди је му веч на ја 
па мјат. Но ем ври ја 11. 1763. иже по жи ве 83 ље та. 

1763. Пре ста ви се ра ба Бо жи ја Жи ва на, по па Мар ко ва ма ти, и по гре
бе на бист при хра ме Пред те че вом, с де сне стра не, прам ол та ра. Бу ди јеј 
веч на ја па мет. Но ем ври ја 15. 

• Чла но ви град ског ма ги стра та, би ро ви (су ди је) и се на то ри 
1748. мар та 22. пре ста ви се раб Бо жи ји Па вел Гер чић, бив ши би ров 

арад ски, и по гре бен при хра мје Пре те чи, у пор ти, с де сни ја стра ни. 
1757. Пре ста ви се Ла зар Сто ја но вич, се на тор арад ски. По жи ве љет 37 

и по гре бен при хра мје Пред те чи, се вер ни ја стра ни вње, при сте ни ол тар ја. 
Мај 22. Бу ди је му вјеч на ја па мјат. 

1760. Пре ста ви се бла го род ни г[оспо]д[a]р Јо ан Ма ној ло вич, здје шне ва
роши се на тор, и по гре бе се при хра ме Пред те че вом, у пор ти, пред пре пра том. 
Бу ди је му веч на па мет. Ма ја 25го. 

• Срп ска и вла шка пар це ла на гро бљу у пор ти
С об зи ром на то да ни на јед ном од град ских гро ба ља ни је по сто ја ла 

цр ква, из сле де ћег за пи са: 1750. но е мри ја 3. пре ста ви се Ди ми три је, Ону ла 
Ра ча на син, и по гре бен бист у Вла шку гро бљу, код цер кве, у ле вој стра ни, 

10 Сто и два на де сет = сто два на ест, на цр кве но сло вен ском. 
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мо гло би се за кљу чи ти да је гро бље у пор ти Све то јо ван ске цр кве би ло по-
де ље но на срп ску и вла шку пар це лу. 

• Гроб ни ца по ро ди це ико но пи сца Сте фа на Те нец ког
На гро бљу код цр кве по сто ја ла је гроб ни ца по ро ди це арад ског ико но-

пи сца Сте фа на Те нец ког, по зна тог и као Сте фан Мо лер11: 1752. Ију ни ја 23го, 
пре ста ви се мла де нец Си ме он, син Сте фа на Мо ле ра, и по гре бен бист при 
хра ме Пред те че ве, ви ше ол та ра, на ис ток.12 

• Арад ски ха џи ја, по се ти лац Све те зе мље, и бив ши „сол дат”
1763. Пре ста ви се мла де ни ца Мар та, кћи Кон стан ти на [Х]аџи Не ји ћа, 

и по гре бе на при хра ме Пред те че вом, пред вра ти жен скиј, но ем ври ја 14. 
Пе ста ви се раб Бо жи ји Ја ков, бив ши сол дат, и по гре бен при хра му 

Свја та го Пред те чи, с ле ви ја стра ни, мар та 23го, 1764го. И по гре бох је го аз, 
је реј Ми ха ил Јо а но вич. 

*
По гре бе ни у Све то јо ван ској цр кви. Пре ма ма тич ној књи зи, и у са мој 

Све то јо ван ској цр кви по гре бе но је не ко ли ко све тов них лич но сти: 
1745го, је ну а ри ја 3го, пре ста ви се Ми ха ил Чар но је вић у 3 фер та ља дру

го га са та по пол но шчи, уо чи че тврт ка пре ко ноћ и по гре бен бист у цр кви 
Пред те че ви, зде сне стра не, пред сто ло ви. [лист 48, При лог 6] 

1745. фер ва ра 24. пре ста ви се Јо ан Че леб џи ја и по гре бен у цр кви с ле ве 
стра не, пред сто ло ви. [лист 48, При лог 6] 

1745, ок то мри ја 13, пре ста ви се г[осподи]н ка пе тан Ди ми три је, го спо
ди на ми тро по ли та Иса и ја Ан то но ви ча брат, и по гре бен бист у цр кви 
С[вјата]тог Пред те ча, от де сне стра не, пред пре пра том. Бу ди је му веч на 
па мет.13 [лист 49, полеђина] 

Пре ста ви се г[осподи]н Пет[a]р Дра гој ло вич и по гре бен бист у цр кви 
С[вето]г Пред те чи, с ле ве стра не код вра ти, ану а ри ја 17. у Арад 1747. [лист 
51, полеђина]

1748. Пре ста ви се Го спо дин ка пе тан Пе тар Ан то но вич, брат Г. Г. Архи
е пи ско па и Ми тро по ли та Серб ска го Иса и је Ан то но ви ча и по гре бен в хра мје 
Свја та го Про ро ка Пред те чи Јо а на, пред вра ти пре град скиј, де кем ври ја 9го 
дња, са та 6го по по луд ни. И бу ди је му вјеч на ја па мјат. [лист 57] 

1751. ге ну а ри ја 21го у Ма чви, пре ста ви се го спо ђа Ја на Чар но је ви ча кон
си ли а ров на от Ма чви, по жив ши ље ти ја 53, и пре не се на бист се го м[есја]ца 26. 

11 О гроб ном ме сту по ро ди це Сте фа на Те нец ког вид.: Ho ria Me de le a nu, „Pic to rul Ște fan Te-
nețch i. Viața și ope ra”, Zi ri da va XV–XVI, Arad 1987, стр. 366.

12 Ка да је Све то јо ван ска цр ква сру ше на а гро бље по рав на то (1861), по том ци Сте фа на Те-
нец ког пре не ли су по смрт не остат ке сво јих пре да ка на та да отво ре но но во град ско гро бље Felső 
temető (Гор ње гро бље, При лог 3, (3), да нас град ско гро бље Eter ni ta tea – Веч ност). Пре ма све до-
че њу про те Дра гу ти на Осто ји ћа, ду го го ди шњег па ро ха Те ке ли ји не цр кве, до пе де се тих го ди на 
про шлог ве ка, на Гор њем гро бљу (пар це ла I/G, ред XV, ме сто бр. 7) по сто јао је спо ме ник са ћи-
ри лич ним на пи сом „Ов де по чи ва ју пре не се ни зем ни оста ци по ро ди це Те нец ки”. Спо ме ник је 
ка сни је укло њен. Ho ria Me de le a nu, нав. де ло, стр. 370. 

13 Иса и ја Ан то но вић био је епи скоп арад ски 1731–1748, по том ми тро по лит кар ло вач ки 
1748–1749. Вид.: Са ва, епи скоп шу ма диј ски, Срп ски је рар си од де ве тог до два де се тог ве ка, Бео-
град –Под го ри ца –Кра гу је вац 1996, стр. 208. Не до у ми цу иза зи ва тврд ња да је 1745. био ми тро по лит. 
Да ли за то што је од 1741. го ди не био и епи скоп Вр шач ке епар хи је? 
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и по гре бе на бист при рез[и]денцији у хра му Пред те че ву, пред сто лом Ар хи
е пи скоп ском, зде сни је стра ни. Бу ди јеј веч на ја па мет. [лист 66, полеђина]

За Ми хај ла и Ја ну, су пру жни ке пле мић ке по ро ди це Чар но је ви ћа од 
Ма че (у ма тич ној књи зи – „от Ма чве”), као и за Јо ва на Џе леб џи ју14, по свој 
при ли ци ве ле тр гов ца, мо же се прет по ста ви ти да су би ли ве ли ки да ро дав ци 
цр кве, ко ју је тре ба ло об но ви ти по сле ве ли ких оште ће ња у вре ме пу сто ше ња 
Ара да у ле то 1707. го ди не, од стра не ку ру ца, уста ни ка у бу ни Фе рен ца II Ра-
ко ци ја (1703–1711). Ни две де це ни је ка сни је, цр ква ни је би ла об но вље на. Годи-
не 1729. вла ди ка арад ски Ви ћен ти је (Јо ва но вић) (1726–1731) за бе ле жио је у Ту-
тор ском днев ни ку: „здје ка ко ви ди те да цер ков про др та и не са вр ше на сто ји”.15 

За вре ђу је па жњу са зна ње да су Ди ми три је и Пе тар, бра ћа епи ско па/
ми тро по ли та Иса и је Ан то но ви ћа, би ли гра ни чар ски офи ци ри По мо ри шке 
кра ји не. Оста је не по зна то да ли су и они, као и Пе тар Дра гој ло вич, би ли 
ме ђу ве ли ким да ро дав ци ма цр кве. 

*
Ста ро гро бље у Не мач кој (пул гер ској) ва ро ши или Ва ро шко гро бље, 

са пар це ла ма Вла шко гро бље и Срп ско гро бље. На кар та ма Ара да са кра-
ја XIX ве ка (При ло зи 3, 4), обе ле же на су та да шња три град ска гро бља: Alsó 
temető (Дол ње гро бље) на крај њем ју го за па ду Ара да, Felsó temető (Гор ње 
гро бље), та да но во гро бље на се вер ном кра ју гра да, и Re gi temetők – Ста ра 
гро бља, из ме ђу ру кав ца Mu reşul Mort (Mртвељ Мо ри ша) и не ка да шњег Ва-
шар ског тр га (Vásár tér). На ма пи су вид но, из дво је но, обе ле же на три гро бља: 
јед но ри мо ка то лич ко и два пра во слав на – Вла шко и Срп ско гро бље.16 То је 
Ва ро шко гро бље, Ca e me te ri um Ara di nen se, ка ко је на ве де но у ма тич ној књи-
зи умр лих – Ma tri cu la De fun cto rum арад ске Ри мо ка то лич ке цр кве Ан ту на 
Па до ван ског, или Ста ро гро бље у Не мач кој (пул гер ској) ва ро ши. 

1730. ију ли ја 24. пре ста ви се Ге ор ги је, Јо а на Хер де ља на син, и по гре бен 
у Ста ром гро бљу.

1732. то го дне [13. децембра], пре ста ви се Га ври ло, Стиљ ков слу га, и по
гре бен у Ста ром гро бљу.

1733. ја ну а ри ја 1. пре ста ви се Ди ми три је Ка ла и ци ја. По гре бен у Ста
ро ме гро бљу у Пул гер ској ва ро ши.

1733. oк томрија 6. пре ста ви се Ву ји ца Ка ко ча нин и по гре бен у Ва ро шком 
гро бљу.

14 Џе леб џи ја је тур ски на зив за тр гов ца сто ком.
15 Ho ria Me de le a nu, „Ca te dra la Ara du lui în ve a cu la al XVI II-lea ”, Mi tro po lia Ba na tu lui, nr. 7/8, 

Ti mișoa ra 1983, стр. 447.
16 Гро бље у Пул гер ској ва ро ши на ла зи ло се на про сто ру из ме ђу са да шње ули це Ca lea Vic-

to ri ei, ка на ла Mu reşul Mort и ули це Ba nul Mărăcine, на ме сту робнe ку ће „Ka u fland” са ве ли ким 
пар ки ра ли штем. Ма да не пред ста вља по себ ну град ску че тврт, у Ара ду се тај део гра да и са да 
на зи ва „Car ti e rul funcţio na ri lor” (Чи нов нич ки кварт). По што је 1876. го ди не на се вер ној пе ри фе-
ри ји Ара да отво ре но но во гро бље Felső temető – Гор ње гро бље, град ске вла сти су за бра ни ле 
да ља по гре бе ња на Ста ром гро бљу, ко је је по сто ја ло све до кра ја XIX ве ка, ка да се град њом 
стам бе них обје ка та на тој ло ка ци ји про ши ру је град. Уп.: Ho ria Me de le a nu, „Ara dul în se co lul al 
XVI II-lea pe ba za con scripţiei străzilor din anul 1783”, Zi ri da va XIV, Arad 1982, стр. 162. На по ме на: 
Та да су, бри гом Ма ти це срп ске, по смрт ни оста ци арад ског за ду жби на ра Па вла Јо ва но ви ћа пре-
не ти са Ста рог гро бља на но во Гор ње гро бље. 
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1734. апри ли ја 8. пре ста ви се мла де ни ца Со рин ка и по гре бе на у Ста ром 
гро бљу у Пул гер ској ва ро ши.

1734. То го ме се ца [априла] 15. пре ста ви се Јо ван и по гре бен у Ста ром 
гро бљу у Пул гер ској ва ро ши.

1734. ма ја 7. пре ста ви се Стан ка Мар ки ћа Ма ло га у Ара ду и по гре бе на 
у Гро бљу ва ро шком.

1734. ма ја 18. пре ста ви се мла де ни ца Је ла у Ћу ков цу и по гре бе на у Ста
ром гро бљу. 

1734. [јуна] 26. пре ста ви се Га врил и по гре бен у Ста ром гро бљу.
1735. мај 4. Пре ста ви се мо мак име нем Јо ан у Пул гер ској ва ро ши. Та мо 

и по гре бен.
1735. мај 12. Пре ста ви се чло век име нем Ди ми три је у ста ри ку ћа Жиг

му но ви и по гре бен у Гро бљу пул гер ском.
1735. [јуни] 24. Пре ста ви се мла де нац име нем Је ре ми ја и по гре бен у 

Ста ром гро бљу.
1735. [августа] 9. пре ста ви се мла де ни ца Мар та. По гре бе се у Ста ром 

гро бљу.
1735. ав гу ста 25. дан, пре ста ви се мла де нец име нем Јо ан и по гре бен у 

Ста ром гро бљу. 
1735. ав гу ста 26. дан, пре ста ви се мла де нец име нем Аким и по гре бен у 

Ста ром гро бљу.
1735. ав гу ста 30. дан, пре ста ви се мла де нец име нем Јо ан и по гре бен у 

Ста ром гро бљу.
1735. сек тем вриј 13. Пре ста ви се чло век име нем Га врил и по гре бен у 

Ста ром гро бљу.
1736. ја ну а ри ја 1. пре ста ви се мла де ни ца име нем Јо ан ка и по гре бе на у 

Ста ром гро бљу.
1736. фер фа ра 6. пре ста ви се Ва си ли је Та бан у Пул гер ској ва ро ши и 

по гре бен у Ста ром гро бљу. 
1736. То го дне [6. фебруара] пре ста ви се мла де нец име нем Сте фан. Оцу 

име Ри ста, ма те ри Ма ра, и по гре бен у Ста ром гро бљу.
1736. фер фа ра 3. пре ста ви се Ми хал Влах у Пул гер ској ва ро ши и по гре

бен у Ста ром гро бљу.
1736. то го дне [10. фебруара] пре ста ви се мла де нац Са ва, оцу име Јо ан, 

ма ти Лу па [?], и по гре бен у Ста ром гро бљу. 
1736. мар та 6. пре ста ви се Те о до ра [нечит ко] до ма ћи ца, у Пул гер ској 

ва ро ши и по гре бе на у Ста ром гро бљу. 
1736. ијун 30. Пре ста ви се ба ба Мар та, ма ти Јан чи ке лон ча ра, у Ва ро ши. 

Та мо и по гре бе на.
1736. ав гу ста 8. пре ста ви се мла де нец Јо ан у Пул гер ској ва ро ши и по

гре бен у Ста ром гро бљу. 
1736. то го дне (8. ав гу ста), пре ста ви се мла де ни ца име нем Јо ван ка, оцу 

име Ак сен ти је, ма те ри Мар та, и по гре бе на у Ста ром гро бљу. 
1736. то го дне (8. ав гу ста), пре ста ви се мла де нец Иван и по гре бен у Ста

ром гро бљу.
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1736. сеп тем ври ја 19. дан, пре ста ви се мла де ни ца Ма ри ја у Пул гер ској 
ва ро ши и по гре бе на у Ста ром гро бљу. 

1737. је ну а ри ја 26. пре ста ви се Влах Јо ан у Не мач кој ва ро ши. Та мо и 
по гре бен. 

1737. То го дне (6. мар та), пре ста ви се Гли го ри је Влах, Три пин отац, и 
по гре бен у Ста ром гро бљу. 

1737. ма ја 28. пре ста ви се мај стор Стој ко, Ко лун џи јин син, и по гр бен 
у Ва ро шком гро бљу.

1737. сек тем вриј 7. Пре ста ви се мла де ни ца Ана и по гре бе на у Ста ром 
гро бљу.

1737. но ем вриј 15. Пре ста ви се мла де нац Ва си ли је у Пул гер ској ва ро ши. 
Та мо и по гре бен.

1738. мар та 4. пре ста ви се мла де нац име нем Пе тар, брат Јо а на Да
ви до ва, и по гре бен у Ва ро шком гро бљу. 

1738. [марта] 8. пре ста ви се мла де нац име нем Јо ан, Ми је Бу ћи ло ва син, 
и по гре бен у Ва ро шком гро бљу. 

1738. [8. марта], пре ста ви се мла де нац име нем Ге ор ги је, Пе тру це Ки
шу ло ва син, и по гре бен у Ва ро шком гро бљу. 

1738. [априла] 18. пре ста ви се мла де нац на име Ге ор ги је, у Не мач кој 
ва ро ши и по гре бен у Ста ром гро бљу. 

1738. [априла] 23. пре ста ви се Ра до сав, То до ра го ве да ра брат, и по гре
бен у Ста ром Гро бљу. 

1738. то го дне [3. априла], пре ста ви се мла де нац име нем Јев ти ми је и 
по гре бен у Ва ро шком гро бљу. 

1738. [априла] 27. пре ста ви се мла де ни ца Ана у Не мач кој ва ро ши и по
гре бе на у Ста ром гро бљу. 

1738. то го дне [27. априла], пре ста ви се Ја на ћиј у Не мач кој ва ро ши и 
по гре бен у Ста ром гро бљу. 

1739. апри ли ја 19. пре ста ви се Ми ха ил, То ђе ров брат, у Не мач кој ва ро ши 
и по гре бен у Ста ром гро бљу. 

Де кем ври ја 29, [1739], пре ста ви се мла де ни ца на име Те о до ра у Не мач кој 
ва ро ши и по гре бе на у Ста ром гро бљу. 

Ге ну а ри ја 8. 1740. пре ста ви се мла де ни ца име нем Ана у Не мач кој ва ро ши 
и по гре бе на у Ста ром гро бљу. 

1740. [марта] 29. пре ста ви се мла де ни ца Ана, Ју ри ше Хај ду ка кћи, у ва
ро ши. Та мо и по гре бе на. 

1741. де кем ври ја 31. пре ста ви се мла де ни ца на име Је вра, Ра ду ло ва да шчи, 
у На мач кој ва ро ши и по гре бе на у Ста ро ме гро бљу.

1742. фер фа ра 17. пре ста ви се Жив ко Фи ли пов, Пет ка Са пун џи је таст, 
и по гре бен у Ва ро шком гро бљу. 

1742. ијун 13. Пре ста ви се де ви ца на име Јо ван ка, дшчи Ђор ђи је ва, у 
Не мач кој ва ро ши и по гре бе на у Ста ром гро бљу. 

1742. [јун] 24. Пре ста ви се мла де нац у Не мач кој ва ро ши на име Сте фан 
и по гре бен у Ста ро ме гро бљу. 

1742. сек тем ври ја 13. пре ста ви се Је ла, Јан ко ва га зда ри ца, у Не мач кој 
ва ро ши и по гре бе на у Ста ром гро бљу.
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1743. [декемврија] 13. пре ста ви се мла де ни ца на име Со фи ја, Јо а на Ма
ну ла кћи, и по гре бе на у Ста ром гро бљу.

1744. ијун 3. Пре ста ви се Бор ка Вла хи ња у Не мач кој ва ро ши и по гре бе на 
у Ста ром гро бљу.

1747. мар та 9. пре ста ви се Бо же Ста ро вла шког ба ба име нем Дми тра 
и по гре бе на бист у Ва ро шком гро бљу. 

1747. Пре ста ви се Те о до си ја, су пру га Лу пу ла Ер де ља на, и по гре бе на у 
Ста ром гро бљу, мар та 15. 

1747. Пре ста ви се мла де ни ца Ана ста си ја, да шчи Си ме о на Ер де ља на, и 
по гре бе на у Ста ро гро бље, мар та 30го.

1747. Пре ста ви се раб Бо жи ји Те о дор и по гре бан у Ста ром гро бљу, авгу
ста 22. 

1748. Пре ста ви се ба ба Ма ри ца, ма ти Авра ма, и по гре бе на у Ста ро 
гро бље, мар та 24.

1748. Пре ста ви се мла де нец Ди ми три је, син Ни ко ла ја Ер де ља на, и по гре
бен у Ста ро гро бље вла шко, [јула] 15го. 

1749. Пре ста ви се Ана, Ер де ља на Јо а на га зда ри ца, и по гре бе на у Ста ром 
гро бљу, фер ва ра 9го. 

1749. Пре ста ви се Пе тар, Бу ку ра Вла ха син, и по гре бен у Ста ром гро бљу. 
Бу ди је му веч на ја па мјат. Фер ва ра 10го. 

1749. mарта 21. Пре ста ви се мла де ни ца име нем Ма ри ја, Бо та [нечит ко] 
да шчи, и по гре бе на у Ста ром гро бљу. 

1750. ја ну ар 21. Пре ста ви се Ми ха ил Ста рац из Пур ге ске ва ро ши и по
гре бен у Вла шком гро бљу. 

1750. фер ва ра 18го, пре ста ви се Си ме он у Па у ло вој ба шчи и по гре бен у 
Ста ром гро бљу ме жду Вла си. 

1750. мар та 8. пре ста ви се ба ба Пе ла ги ја у Пул гер ској ва ро ши, Јо се Па
лин ка ша ма ти, и по гре бе на у Ста ром гро бљу ме жду Вла си. 

1751. то го же дне [15. марта], пре ста ви се Мар ко Цр ве ни и по гре бен у 
Вла шком гро бљу у Не мач кој ва ро ши. 

1751. Пре ста ви се Бор ка Ми ја та Је ре мин ца и по гре бе на бист у Ва ро шком 
гро бљу, мар та 17.

1751. но е мри ја 28. пре ста ви се мла де ни ца Ана и по гре бе на у Ста ром гро
бљу ме жду Вла си. 

1752. мар та 6. пре ста ви се мла де ни ца Ана, да шчи То ђе ра Ми ха ле ште 
зе та, и по гре бе на у Ста ром гро бљу. 

1752. Пре ста ви се мла де ни ца Ал ка, Пе тра Ћур чи је да шчи, и по гре бе на 
у Ва ро шком гро бљу, апри ли ја 17го. 

1752. Прест сви се мла де ни ца Ана Си ме о на Па лин ка ша и по гре бе на у 
Ста ром гро бљу, апри ли ја 18го.

1752. ију ни ја 19го, пре ста ви се Гри го ри Со рин и по гре бен бист у Пур ге ској 
ва ро ши у Ста ром гро бљу. 

1753. ја ну а ри ја 23го, пре ста ви се Фло ре, син То ђе ра Ма ча на, и по гре бен 
у Ста ром гро бљу ме жду Вла си. 

1753. ја ну а ри ја 28го, пре ста ви се Ма ри ја у Си ме о но вој ку ћи, у ба шчи Пау
ло вој, и по гре бе на у Ста ром гро бљу. 
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1753. апри ли ја 6го, пре ста ви се мла де нац на име Аврам, син Бог да нов, и 
по гре бен у Ста ром гро бљу. 

1753. ијун 8. Пре ста ви се Мој си је, син Да ви да Мун ћа на, и по гре бен у Вла
шком гро бљу от ле ве стра не, к со ка ку, на ис ток. 

1753. ијун 11. Пре ста ви се Или ја, син То до ра Ке ре ка на, и по гре бен у Вла
шком гро бљу. 

1753. ијул 6. Пре ста ви се Ма ри ја, кћи Ник ше Чи зме џи је, и по гре бе на у 
Гр о бљу ста ром. 

1753. ијул 31. Пре ста ви се Не да, Ма те ја Чин ти ја на га зда ри ца, и по гре
бе на у Ста ром гро бљу ме жду Вла си. 

1754. мар та 30. пре ста ви се То до си ја, Мој се Јо ан или ти олај џи је га зда
ри ца, и по гре бе на у Вла шком гро бљу. 

1754. ју ли ја 24. пре ста ви се Ав ксен ти је, син Ло ла да та (?) Влаа, и по гре бен 
у Ста ром гро бљу.

1754. Пре ста ви се Ни ко ла је про сјак и по гре бен бист у Пул гер ској ва ро ши, 
у Гро бљу ста ром, сеп те мри ја 17. 

1755. фер фа ра 15. пре ста ви се Ма ри ја, Га бо ра Ка та не га зда ри ца, и 
по гре бе на у Вла шком гро бљу. 

1755. Пре ста ви се Ана, То ме Ка зан џи је до ма ћи ца, и по гре бе на у Ста ром 
гро бљу у Ва ро ши, фер фа ра 18. 

1755. Пре ста ви се Пе тар Гра на ти ров и по гре бен у Ста ро ме гро бљу, 
мар та 31. 

1755. Пре ста ви се мла де нец Ми ха ил, Си ме о на го ве да ра кће ри син, и по
гре бен бист у Пул гер ском гро бљу, апри ли ја 15. дна. 

1755. ав гу ста 18. пре ста ви се мла де ни ца Ага пи ја, да шчи Те о до ра Мол
до ва на, и по гре бе на у Ста ром гр о бљу. 

1755. ок том бри ја 7го, пре ста ви се мла де ни ца Је ле на, да шчи Ми хај ла бер
бе ри на, и по гре бе на у Ста ром гро бљу ва ро шком. Бу ди јеј веч на ја па мјат. 

1755. ок том ври ја 24го, пре ста ви се Ва сил ка, Си ме о на Па лин ка ша га зда
ри ца, и по гре бе на у Ста ром гро бљу. 

1755. де ке мри ја 15го, пре ста ви се мла де ни ца на име Ма ри ја, Ђор ђа Па
лин ка ша да шчи, и по гре бе на у Ста ром гро бљу ме жду Вла си.

1756. фер ва ри ја 14. пре ста ви се мла де нац на име Јо ан, Си ме о на Па лин
ка ша син, и по гре бен у Ста ром гро бљу ме жду Вла си. 

1756. фер ва ри ја 28. пре ста ви се мла де ни ца Јо ван ка, Си ме о на Пе лин ка ша 
па стор ка, и по гре бе на у Ста ром гро бљу вла шком. 

1756. мар та 15го, пре ста ви се Јо ан, Си ме о на Влах што је у Па у ло вој 
ба шти ње гов не ћак, и по гре бен бист у Ста ром го бљу ме жду Вла си. 

1756. [15. марта], пре ста ви се мла де ни ца на име Мар та, Мар ја но ва 
да шчи, и по гре бе на у ва ро ши у Ста ром гро бљу. 

1756. То го дне [17. марта], пре ста ви се ба ба Њак ша, Бу да Пе тра га зда ри
ца а Ко ма но ва ма ти, и по гре бе на у Ста ром гро бљу ме жду Вла си, бли зу шан ца.

1757. фер ва ра 22го. пре ста ви се мла де нац Ан то ни је, син Опре, Бу да Пе тра 
си на, и по гре бен у Вла шком гро бљу. 

1757. мар та 28. пре ста ви се Ило на Сaроја и по гре бе на у Ста ром вла шком 
гро бљу. Бу ди јеј веч на ја па мјат. 
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1757. апри ли ја 8го, пре ста ви се Си ме он ко зар и по гре бен у Ста ром вла
шком гро бљу. 

1757. aприл [?]. Пре ста ви се Ни ко ла Отла кан све тли је не де љи и по гре бен 
у Ста ром гро бљу вла шком. 

1757. сеп тем ври ја 20. пре ста ви се Јо ан Да ра буц, и по гре бен у Вла шком 
гро бљу.

1759. ма ја 11го, пре ста ви се мла де ни ца Ана, Нин ка То до ро ва, и по гре бе на 
у Вла шком гро бљу. 

Пре ста ви се ра ба Бо жи ја мла де ни ца Пе тра, дшчи Ма њу ла Вла, и по гре
бе на бист в Ста ром гро бљу вла шко му. Бу ди јеј вјеч на ја па мјат. Сеп те мри ја 
14го, [1]759.

1760. мар та 10. пре ста ви се ба ба Ма ча но ва Си ми на, Или на ма ти, и 
по гре бе на у Ста ром вла шком гро бљу.

1760. апри ли ја 12. пре ста ви се Ру жа, Са ве Је ре мин ца га зда ри ца, и по
гре бе на бист у Ста ром гро бљу.

1760. Пре ста ви се ра ба Бо жи ја Ага пи ја, су пру га Да ни ла Пе ку ра ра, и 
по гре бе на у Ста ром гро бљу, јо ли ја 26. Бу ди јеј веч на ја па мјат. 

1760. ијун 20. Пре ста ви се Бог дан и по гре бен у Вла шком гро бљу. Бу ди 
је му веч на па мет.

1760. сек тем ври ја 19. пре ста ви се раб Бо жи ји Јо ан, син Те о до ра Кур ти
ча на, и бист је му љет 21, и по гре бен у Ста ром гро бљу вла шком. Бу ди је му 
вјчна ја па мјат.

1761. Пре ста ви се То до ра, Ге ор ги ја Геј не, и по гре бе на бист у Вла шком 
гро бљу, ма ја 27. Бу ди јеј веч на ја па мјат. 

1761. се тем ври ја 4. пре ста ви се ра ба Бо жи ја Па ра ске ви ја, бив ша ја 
су пру га Мак си ма Отла ћа на. Бист јеј ље та ва се го жи во та је ја 39 и по гре
бе на у Ста ром гро бљу вла шком. Бу ди јеј вјеч на ја па мјат. 

1761. ок то мри ја 1. пре ста ви се Жи ван Др па и по гре бен у Ста ром гро
бљу. Бу ди је му веч на ја па мет. 

1761. ок то мри ја 4. пре ста ви се мла де ни ца Ана, Или је чо ба ни на дшчи, 
и по гре бе на бист у Ста ро ме гро бљу. Бу ди јеј веч на ја па мет. 

1762. Пре ста ви се Ани си ја, га зда ри ца Или је Ра ча на, и по гре бе на бист 
у Гро бљу вла шком, фер ва ра 24. 

1762. Пре ста ви се Ана, То ме Ма ју ра га зда ри ца, и по гре бе на бист у Гро
бљу вла шком, фер ва ра 25. 

1762. мар та 26. пре ста ви се раб Бо жи ји Или ја Ре чан и по гре бен у Вла
шком гро бљу. Бу ди је му вјеч на ја па мјат.

1762. Пре ста ви се ра ба Бо жи ја Ану ца и по гре бе на бист у Вла шком 
гро бљу. Бу ди јеј веч на па мет. Ију лиј 23. 

1762. Пре ста ви се раб Бо жи ји Чо бан Или је и по гре бен бист у Ста ро ме 
гро бљу. Бу ди је му веч на ја па мјат, ав гу ста 18.

1762. сеп те мри ја 28. дна, пре ста ви се раб Бо жи ји Јо ан, син Ра ди во ја 
Јан чи ки на, и по гре бен бист у Ста ром гро бљу. Бу ди је му веч на ја па мет.

1762. Пре ста ви се мла де нец Пет[а]р, син Ада ма Пе ку ра ра, и по гре бен у 
Вла шком гро бљу. Но ем ври ја 7.
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Пре ста ви се ра ба Бо жи ја Да ни ца, дшчи Пре куп Ни ки те, и по гре бе на у 
Вла шком гро бљу. Бу ди јеј вјеч на ја па мјат. Ме сја ца де кем ври ја, вто ра го дна, 
го да 1762го. 

1763. Пре ста ви се мла де нац Ми ха ил, син Бу ку ров, и бист је му ље та 
жи во та 5, и по гре бен во Ста ром гро бљу. [недатирано]

Пре ста ви се мла де нец жен ска го по ла Јо а на, дшчи Гли го ри ја Фло ра, и по
гре бе на бист у Ста ром гро бљу вла шком, ме сја ца апри ли ја 10го дња, го да 1763. 

1763. Пре ста ви се мла де нац Пе тар, син Бу ку ров, и бист је му днеј жи
во та 9 днеј, и по гре бе се у Ста ром гро бљу вла шком, ма ја 2. 

Пре ста ви се ра ба Бо жи ја мла де ни ца Ста на, да шчи Ђе ре кен Јо ну ла, и 
по гре бе на у Ста ром гро бљу вла шком, ју ни ја 4. 1763.

Пре ста ви се раб Бо жи ји Си ме он и бист от 40 ље та, и по гре бе се у 
Ста ром вла шком гро бљу, ју на 24. [1]763. 

Пре ста ви се раб Бо жи ји мла де нец Те о дор, син Стан Ер де ља на, и по гре
бен бист у Ста ром гро бљу вла шком, ме сја ца но ем ври ја 24го дна, 1763го. Бу ди 
јеј (sic!) вјеч на ја па мјат.

Пре ста ви се раб Бо жи ји Чур би ро Ја нош и по гре бен бист в Вла шком 
гро бљу, м[есјa]ца јануар[ија] 20го, 1764. Бу ди је му вјеч на ја па мјат. 

Пре ста ви се ра ба Бо жи ја [није на ве де но име], да шчи пре став лша го Ја
но ша, и по гре бе на бист у Гро бљу вла шком ме сја ца фе вру а ра 3го, 1764го. Вјеч на 
јеј па мјат.

Пре ста ви се раб Бо жи ји [није на ве де но име] и по гре бен бист у Ста ром 
гро бљу вла шком, ме се ца фе вру а ра 4го, 1764го ље та. Бу ди је му вјеч на ја па мјат. 

1764. Пре ста ви се раб Бо жи ји мла денец Пет[а]р и по гре бен бист у Ста
ром гро бљу вла шком, фе вру а ра 12го. Вјеч на је му бу ди па мјат. 

1764. Пре ста ви се ра ба Бо жи ја Ма ри ја, бив ша ја су пру га Дра го леск Бу ку ра, 
и по гре бе на бист у Ста ром гро бљу вла шком, ме се ца фе вру а ра 23го дна. Бу ди јеј 
вјеч на ја па мјат и без ко неч на ја ра дост. И по гре бох ју аз, је реј Мар ко Ми ха и лович.

Пре ста ви се мла де ни ца Мар та, да шчи Ни ко ла ја Је ре мин че ва, и бист 
јеј жи во та свје га 3 ље та и 9 ме сјец, и по гре бе на у Ста ром гро бљу мар та 
14. 1764. Бу ди јеј вјеч на ја па мјат. 

1764. Пре ста ви се раб Бо жи ји Про ко пи је и по гре бен бист у Ста ром 
гро бљу, у Пул гер ској ва ро ши, ме сја ца апри ли ја 21го дна. 

Пре ста ви се мла де нец Па вел, син Јо а на Вла, и по гре бен бист у Вла шком 
гро бљу, 1764го ав гу ста 13го.

1764. Пре ста ви се ра ба Бо жи ја Ми тра, бив ша ја су пру га Су бе го ве да ра, 
и по гре бе на бист у Ста ром гро бљу вла шком, ме сја ца ав гу ста 22. дња. Бу ди јеј 
вјеч на ја па мјат и бес ко неч на ја ра дост. По гре бох ју аз, је реј Мар ко Ми хај ло вич. 

Пре ста ви се раб Бо жи ји Гри го ри је, син Оње Па лин ка ша, и по гре бен 
бист у Вла шком гро бљу. Бу ди је му вјеч на ја па мјат. Ок том ври ја 4го, 1764. 

1764. Пре ста ви се мла де ни ца Мар та, Пе тра Гри го ре шће кћи, и по гре
бе на бист у Вла шком гро бљу, ја ну а ри ја 24го.

1764. Пре ста ви се мла де нец Јо сиф, син Ге ор ги ја Па лин ка ша, и по гре бен 
у Вла шком гро бљу. Веч на бу ди је му па мјат. Ав гу ста 22го. 

1764. Пре ста ви се мла де нец Ал ка, дшчи Ва си ли ја Ва ре ште ва, и по гре
бе на у Вла шком гро бљу, сеп те мри ја 10. 
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Из дво је ни упи си
• Из дру гих на се ља по гре бе ни на Ста ром гро бљу Пул гер ске ва ро ши

1736. ијун 22. Пре ста ви се чло век на име Пе тар Цар јан из Ши ман дри 
и по гре бен у Ста ром гро бљу. 

1736. де кем ври ја 20. пре ста ви се Влах Ге ор ги је из Би о ше ле у Пул гер ској 
ва ро ши и по гре бен у Ста ром гро бљу.

• По гре бе ни на Срп ском гро бљу у Пул гер ској ва ро ши
1751. мар та 15. пре ста ви се Ми ха ил Чо чин и по гре бен бист у Срб ском 

гро бљу у ва ро ши. 
1755. де ке мри ја 24. пре ста ви се Жи ва на Ра до са ва Сан тра ча и по гре бе

на бист у Ста ром гро бљу срб ском. 
1757. 22го сеп те мри ја пре стви се мла де нец Жи ван, Са ве Ор ло вог син, и 

по гре бен бист у Гро бљу ста ром срб ском. 
1760. мар та [?], пре ста ви се Ме ле та Ај дук и по гре бен бист у Ста ром 

гро бљу срп ском. 
1761. апри ли ја 11год не, пре ста ви се Она, Ону ла Ре чин, и по гре бе на у Ста

ром гро бљу срб ском.
1761. Пре ста ви се мла де нец Хри сто фор, син Јо ве Чо ко вље вог, и по гре бен 

у Гро бљу ста ром серб ском, сеп тем ври ја 20го.
1761. се тем ври ја 24. пре ста ви се мла де нац Мак сим, То до ра Бе ра ро вог 

син, и по гре бен у Ста ром гро бљу срб ском. 
1761. се тем ври ја 29. пре ста ви се мла де ни ца Јо ван ка, кћи Јо а на Чо ко

вље вог, и по гре бе на бист у Ста ром гро бљу срб ском. 
1761. ок то мри ја 4. пре ста ви се мла де нац Ла зар, син Јо ве Пе тро вог, и 

по гре бен у Гро бљу ста ром серб ском.
1761. ок то мри ја 19. пре ста ви се мла де нац Сте фан, син Пе тра Кур ја че 

чо ба ни на, и по гре бен у Серб ском ста ром гро бљу. 
1762. Пре ста ви се мла де нец Ни ко ла је, син Ар се Гра на ти ро вог, и по гре

бен у Ста ром гро бљу срб ском, ав гу ста 13. 
1762. Пре ста ви се мла де нец жен ска го по ла име нем Мар та и по гре бе на 

бист у Ста ром гро бљу серб ском, сеп те мри ја [?].
1762. Пре ста ви се млде ни ца Је ле на, дшчи То до ра Осто и ног, и по гре бе на 

бист у Ста ром гро бљу серб ском. Бу ди јеј вјеч на ја па мјат. Ме сја ца но ем врија 
21го дна.

Пре ста ви се Нин ко из Пр ња во ра и по гре бен у Ста ром гро бљу серб ском. 
Бу ди је му веч на ја памeт. Ијун, 24. [1]763. 

Пре ста ви се мла де нец Ла зар, син Ђу ке Бо дро жа ни на, и по гре бен у Ста
ром гро бљу срб ском. Бу ди је му веч на ја па мет. Ијун, 25. да на [1]763.

1764. Пре ста ви се мла де ни ца Ма ри ја, дшчи Ми ле те По по ва, и по гре бе
на у Ста ром гро бљу серб ском, ав гу ста 25. 

• По моћ но осо бље на Вла ди чан ском дво ру, чла но ви све ште нич ких 
по ро ди ца
1740. [април] 20. Пре ста ви се Ђор ђи је Влах, по па Лу пу ла брат, у Не мач

кој ва ро ши, и по гре бен у Ста ром гро бљу. 



164

Пре ста ви се раб Бо жи ји Сте фан, ло кај17 бив ши код пре о све ште ног 
го спо ди на Си не си ја Жи ва но ви ча, и по гре бен бист у Ста ро ме гро бљу. Бу ди јему 
веч на ја па мјат. Де ке мри ја 22. 1763. 

• Смрт ни слу ча је ви под нео бич ним окол но сти ма 
1754. То го дне [1. децембра], по гре бен бист Мој сеј Ва сић, ко то риј на пра

сно скон ча жи вот свој, впад ва кла дез стре мо глав, и та ко во Ста ро је гро бље 
по гре бе се. Бу ди је му веч на ја па мјат. 

1755. ма ја 25. пре ста ви се де ви ца Ма ти је Чин ти ја на да шчи на име Мари
ја и би ла от ду хов не чи сти из дро бље на да јеј се чле но ви сви раз гла ви ли, ко је 
и хри стја ни мо гу от све до чи ти, и по бла го сло ве ни ју је го пре о све штен ства18 
је смо је са хра ни ли у Ста ром гро бљу ме жду Вла си.

*
Гро бље у Вла шкој ва ро ши. Гро бље у Вла шкој ва ро ши на ла зи ло се на 

ју жном кра ју да на шње ули це Epi sco pi ei (Епи скоп ска), уз боч не ули це Ion 
Lu ca Ca ra gi a le (Јон Лу ка Ка ра ђа ле), Ion Po po vi ci Des se a nu (Јон По по вић Де-
сја ну) и Şte fan Ci cio Pop (Ште фан Чи чо Поп). Вла шка ва рош (Wal lac ha ei), или 
Вла шка ма ла, про сти ра ла се од кра ја Епи скоп ске ули це пре ма за па ду, до 
ули це An drei Şagu na (Ан дреј Ша гу на), ода кле по чи ње кварт Пр ња вор. Гро-
бље у Вла шкој ва ро ши уки ну то је кра јем XVI II ве ка и на том про сто ру про-
ши ри ла се Не мач ка ва рош.19

1749. Пре ста ви се мла де нац Ла зар, син Јо а на Ди ми три јев, и по гре бен 
у Ста ром гро бљу у Вла шкој ма ли, фер ва ра 8го. 

1750. сеп те мри ја 23. пре ста ви се мла де нац Фи ли мон, Ни ко ле Вла ха син, 
у Вла шкој ва ро ши, и по гре бен у Ста ром гро бљу. 

1753. фер ва ра 1го, пре ста ви се мла де ни ца Фло ра, Је ре ми на да шчи, и 
по гре бе на у Вла шком гро бљу, оде сне стра не, сред гро бља. 

1756. апри ли ја 2. пре ста ви се мла де ни ца Те о до си ја, да шчи Те о до ро ви ћа 
Јо а на Рош, и по гре бе на бист у Ста ром гро бљу у Вла шкој ва ро ши. 

1762. Пре ста ви се мла де ни ца Јев до ки ја, да шчи Јо а на Мол до ва на, и по гре
бе на у Ста ром гро бљу у Вла шку ва рош, фер ва ра 26го. 

Пре ста ви се мла де ни ца Вар ва ра, дшчи Ста на Вла ха. Бист јеј от ро жде
ни ја жи во та 3 дни и по гре бе сја у Ста ром гро бљу, у Вла шкој ва ро ши, ја ну а
ри ја 6 го, 1763го.

1763. Пре ста ви се мла де нец Јо ан, син Ста на Вла ха, и бист је му от 
ро жде ни ја жи во та 4 дни, и по гре бе се у Ста ром гро бљу у Вла шкој ва ро ши 
ја ну а ри ја 7го.

Пре ста ви се ра ба Бо жи ја Ма ри ја и бист јеј ље та 39, су пру га Ге ор ги ја 
Мун ћа на, и по гре бе се у Ста ром гро бљу у Вла шку ва рош, сег тем ври ја 5. 1763.

1763. Пре ста ви се раб Бо жи ји Јо ан Ол ћан и бист је му љет 64, и по гре бе 
се у Ста ром гро бљу у Вла шку ва рош, фер ва ра 16. Бу ди је му вјеч на ја па мјат.

17 Ло кај, ру ски – ло кай, ар ха и зам са зна че њем – ла кеј. Пре ма: Сло варь русского языка XVI II 
ве ка. https://slo var-rus sko go-yazyka-xvi ii-v.slo va ron li ne.com 

18 Вла ди ка арад ски Си не си је (Жи ва но вић) (1751–1768).
19 Ho ria Me de le a nu, „Ara dul în se co lul al XVI II-lea pe ba za con scripţii lor străzilor din anul 1783”, 

стр. 158–159, 162.
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Пре ста ви се ра ба Бо жи ја Фло ра, дшчи Бра шо ван Јо а на, и по гре бе на 
бист у Ста ром гро бљу, у Вла шку ва рош, ме сја ца мар та 9го, го да 1764го. Бу ди 
јеј вјеч на ја па мјат.

Пре ста ви сја Ана, бив ша ја су пру га пре став лша го се Џур џа ја же го жи ви 
љет 23, и по гре бе на во Ста ро гро бље у Вла шку ва рош, мар та 14го, 1764. Буди 
јеј вјеч на ја па мјат.

Пре ста ви се мла де нец Си ме он, син Сте фа на Јо а на, и бист от дво го 
ље та и ме се цов 3, и по гре бен у Ста ром гро бљу у Вла шкој ва ро ши. Бу ди је му 
вјеч на ја па мјат. Апри ла 12го, 1764. 

Пре ста ви се раб Бо жи ји Пе тар и по гре бен бист у Ста ром гро бљу у 
Вла шку ва рош, ме сја ца ав гу ста 22го, го да 1764го, об шчиј. Бу ди је му вјеч на ја 
па мјат. 

Пре ста ви се ра ба Бо жи ја Ана, дшчи Шчо по је ва20, и по гре бе на бист у 
Ста ром гро бљу у Вла шку ва рош, ме сја ца ав гу ста 22год на, го да 1764го. Бу ди 
јеј вјеч на ја па мјат. 

*
Гро бље у Ше ги. Ше га је кварт на се вер ном кра ју гра да (При лог 3/VI). 

Да ље прав цем се ве ро за пад сле ди пољe (Buszáki pus zta), ода кле по чи ње град-
ски кварт Гај. Све ште ни ци за пи си ва чи су на раз не на чи не, сва ко по свом 
осе ћа ју за је зик, гра ди ли при свој ни при дев од вла сти те име ни це Ше га: шед-
ско, шег ско, шек ско, сегвско, шегвско гро бље. На град ским кар та ма с кра ја 
XIX ве ка, ни је обе ле же но то ше ган ско гро бље, што зна чи да та да ни је ви ше 
по сто ја ло. 

1762. ја ну а ри ја 3. пре ста ви се Бу кур Пе ку рар и по гре бен у Гро бљу шед ском. 
1762. Пре ста ви се мла де ни ца Па ра ске ви ја, дшчи Бу ку ро ва, и по гре бе на 

на Ше гу, сеп тем ври ја 20.
1762. Пре ста ви се раб Бо жи ји Мар та То ђер и бист по гре бен у Гро бљу 

шег ском, но е мри ја 26. Бу ди је му веч на ја па мет. 
Пре ста ви се мла де нец Са ва, Се ку лин син, и по гре бен у Шег ском гро бљу, 

мар та 30. 1762. 
Пре ста ви се раб Бо жи ји Ди ми три је, син Ми ха и ла Ђу ки ног, и по гре бен 

бист у Шек ском гро бљу, ме сја ца апри ли ја 13. дња, го да 1763. 
Пре ста ви се раб Бо жи ји Ђу ка Га ин. Бист је му лет жи во та 85 и по гре

бен на Ше гу ма ја 24. 1763. 
Пре ста ви се мла де нец Јо ан, син То де Кур ти ча на, и по гре бен бист у Гро

бљу сегвском, но ем ври ја 20. 1763. 
Пре ста ви се раб Бо жи ји мла де нец Ге ор ги је, син Ко сте Је ре ми је, и по гре

бен бист у Шегвском гробљу.
* 

Гро бље на Зе ман ским са ла ши ма (Гро бље на Зи ма ну). Око 12 км се-
вер но од Ара да на ла зи се на се ље Зи манд куз (ру мун ски Zi mand cuz, ма ђар ски 
Zimandköz). Пр ви пут по ми ње се у исто риј ским из во ри ма 1743. го ди не. За-
пи си из ма тич не књи ге Све то јо ван ске цр кве по ме ра ју тај да тум три на ест 
го ди на ра ни је. 

20 На ру мун ском şchi op – хро ми.
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1730. сеп тем ври ја 4. Пре ста ви се Јо ан Пе ић на Зе ман ски са ла ши. Та мо 
и по гре бен.

1730. то го дне [5. септем бра], пре ста ви се Сто јан Мер ша ви на Зи ма ну. 
Та мо и по гре бен.

1733. ме сја ца ма ја, да на 30. пре ста ви се Мо мир и[з] Зи ма на.
1734. то го месjaца [априла] 17. пре ста ви се мла де нец Са ва и по гре бен на 

Зи ма ну.
1734. ију ни ја 4. пре ста ви се мла де ни ца Ста на на Зи ма ну. Та мо и по гре

бе на.
1747. апри ла 30го, пре ста ви се мла де нац Ла зар, Јо а на Пет ко ви ћа син, 

на Зи ма ну. Та мо и по гре бен. 
* 

Гро бље на Оро ви љу. Оро ви ље је са лаш (Oro vil szállás) спа хи лу ка Све-
ти Па вле (Sânpaul, Szentpál), од 1721. го ди не вла сни штво по ро ди це Те ке ли ја.21 
По ми њу га офи ци ри По мо ри шке кра ји не у из ве шта ју ми тро по ли ту Ви ћенти-
ју (Јо ва но ви ћу) о свом уче шћу у гу ше њу устан ка Пе ре Се ге дин ца (1735). Код 
Оро ви ља би ло је збор но ме сто гра ни ча ра по мо ри шких ком па ни ја, ода кле су 
кре ну ли на уста ни ке у Ер де хе ђу (Erdőhegy, Pădureni, са да део гра да Ки ши-
неу-Кри ша).22 

1734. фер ва ра 17. пре ста ви се Ми јај ло на Оро ви љу, Кр стич ... [нечит ко].
1734. ма ја 12. пре ста ви се Мар ко на Оро ви љу. Та мо и по гре бен. 
1735. ију ни 12. Пре ста ви се Па вал и по гре бен у Оро вил ско му гро бљу.
1736. [ферфара] 10. пре ста ви се отро че име нем Ни ко ла, оцу име Жи ван, 

ма ти Ма ра и по гре бен у Оро ви лу.
1736. фер фа ра 25. пре ста ви се Ана на Оро ви љу, Ми јај ло ва га зда ри ца 

Ста ни ву ко ви ћа. Та мо и по гре бе на. 
1736. фер фа ра 29. пре ста ви се Кр ста Ста ни ву ков на Оро ви љу. Та мо и 

по гре бен.
1736. апри ли ја 2. пре ста ви се Ди ми три је Ста ни ву ко вић на Оро ви љу. 

Та мо и по гре бен. 
1736. то го дне [30. јуна] пре ста ви се Мак сим Су би ша на Оро ви љу. Та мо 

и по гре бен. 
1736. но ем ври ја 13. пре ста ви се ба ба Бор ка, Жи ва на Ше ше га зда ри ца, 

на Оро ви љу. Та мо и по гре бе на. 
1736. де кем ври ја 23. пре ста ви се Нин ко и Је ла Ста ни ву ко ви ћа на Оро

ви љу. Та мо и по гре бе ни. 
1737. фер ва ра 6. пре ста ви се Те о дор Ки ур ски [Ћурски] на Оро ви љу. Тамо 

и по гре бен. Бу ди је му веч на ја па мет. 
1737. мар та 6. пре ста ви се Жи ва на, Или ји це Ма ло га сна ха, на Оро ви љу. 

Та мо и по гре бе на.

21 Алек сан дар Фо ри шко вић, Те ке ли је. Вој нич ко плем ство XVI II ве ка, Но ви Сад 1985, стр. 
154; Ale xan dru Roz, Kovách Géza, Dicţio na rul isto ric al localităţilor din Ju deţul Arad, Arad 1997, стр. 
215. На по ме на: Се о ско на се ље Све ти Па вле при па да оп шти ни Шо фро ња (Şofro nea), у Арад ској 
жу па ни ји. Уда ље но је 13 км се вер но од Ара да (При лог 5). 

22 Ду шан Ј. По по вић, нав. де ло, стр. 106–109. 
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1737. [марта] 6. пре ста ви се мла де нец Ди ми три је на Оро ви љу. Та мо и 
по гре бен.

1737. но е мри 21. пре ста ви се Ку мри ја, Или ји чи на снах[а], на Оро ви љу. 
Та мо и по гре бе на. 

1738. [марта 17], пре ста ви се Аврам Ца јић на Оро ви љу и по гре бен у 
Ста ром гро бљу. 

1738. [марта 23], пре ста ви се мла де нац име нем Су са на, Ла за ра Ца ји ћа, 
на Оро ви љу. Та мо и по гре бе на. 

1738. сек тем ври ја 5. пре ста ви се мла де нац име нем Пе тар на Оро ви љу. 
Та мо и по гре бен. 

1738. то го дне [5. септем бра], пре ста ви се мла де нац име нем Ми ха ил 
на Оро ви љу. Та мо и по гре бен. 

1738. [септем бра] 28. пре ста ви се ра ба Бо жи ја мла де ни ца Јо ван ка и 
по гре бе се на Оро ви љу у Ста ром гро бљу.

1739. фер ва ра 23. пре ста ви се мла де нац име нем Те о дор на Оро ви љу и 
по гре бен у Ста ром гро бљу. 

1740. април 13. Пре ста ви се Јо ан, ба ба Ру же син, на Оро ви љу, и по гре
бен у Ста ром гро бљу. 

1743. [јун] 23. Пре ста ви се Си ме Ли три це га зда ри ца на Оро ви љу и по гре
бе на бист у Ста ром гро бљу та мо. 

1745. ја ну а ри ја 29. пре ста ви се Си ма Ли три ца на Оро ви љу. Та мо и по
гре бен у Ста ром гро бљу. 

1760. то го же [12. априла] пре ста ви се Стан ко, син Ар син, и по гре бен 
бист у Оро виљ ском гро бљу.

Из дво је ни упи си:
• Умр ли у По бун ском Га ју, по гре бе ни на Оро виљ ском гро бљу

1737. [марта] 17. пре ста ви се Ђу ка Ста но јев у Га ју По бун ско ме и по гре
бен на Оро ви љу у Ста ром гро бљу.

1738. [12. марта], пре ста ви се мла де нац име нем Ми ли ца у Га ју По бун
ском и по гре бе на у Оро ви љу, у Ста ром гро бљу. 

1738. мар та 24. пре ста ви се мла де нац име нем Мар ко у Га ју По бун ском 
и по гре бен на Оро ви љу у Ста ром гро бљу. 

1738. то го дна [24. марта], пре ста ви се мла де нац име нем Је ли ца у Гају 
По бун ском и по гре бен на Оро ви љу. 

1747. ме сја ца то го жде [априла, ни је на ве ден датум], пре ста ви се За рија 
и по гре бен бист у Гро бљу Оро виљ ском, от Га ја, ста ром.

* 
По гре бе ни у По бун ском Га ју
1747. Пре ста ви се мла де ни ца Ана, да шчи Ди ми три ја Чо ко ва, и по гре бена 

у Га ју По бун ско ме, мар та 9. 
1756. ав гу ста 25го, пре ста ви се Кр сти на у Га ју По бун ском и по гре бе на 

бист бли зу са ла ша њи о ва. 
По то ме што је ве ћи на осо ба умр лих у По бун ском Га ју по гре бе на на 

гро бљу у Оро ви љу, мо гло би се за кљу чи ти да је По бун ски Гај био ма ње на-
се ље бли зу Оро ви ља. 
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* 
Гро бље у То ма шин ском Га ју 
1734. то го ме се ца [априла] 18. пре ста ви се Јо ван, Че кр ци јин син, и по

гре бен у Га ју То ма шин ском.
1740. мар та 28. пре ста ви се ба ба Ста на у Га ју То ма шин ском. Та мо и 

по гре бе на. 
1744. мар та 19. пре ста ви се мла де нец Га врил у Га ју То ма шин ском, Је

ре ми је Лу ки на си на. Та мо по гре бен у Ста ром гро бљу. 
1747. Пре ста ви се Стан ко Ка ла ча нин и по гре бен у Га ју То ма шин ском, 

у Ста ро гро бље, апри ли ја 2. 
1747. апри ли ја 4. пре ста ви се мла де нец Ан дреј Мо ми ра Ми ла ди но вог и 

по гре бен на са ла шу у гро бљу То ма шин ском Га ју. 
1747. апри ли ја 8. пре ста ви се мла де ни ца Жи ва на Јо а на Сив чев и по гре

бе на бист у гро би То ма шин ском Га ју од Ара да. 
Одав де би се мо гло за кљу чи ти да се То ма шин ски Гај на ла зио у бли зи ни 

Ара да и да је, по свој при ли ци, То ма шин ски Гај да на шњи кварт Арад-Гај. 

Из дво је ни упи си:
• На пра сна бо лест и смрт због не по што ва ња цр кве ног пра зни ка

1740. [маја] 12. пре ста ви се То до ро ва га зда ри ца име нем Ја на и син име
нем Јо ан у Га ју То ма шин ском. По сло ва ли на Пре не се ни је мо шти С[вја]таго 
Ни ко ла ја и оба дво је се у пе так раз бо ле ло, а у не де љу умр ли и по гре бе ни у гро
бљу на бр ду, про ћу Ми ја та Сто ји ћа ку ће.

* 
Гро бље на Пи пер ским са ла ши ма. По што не ма еле ме на та за тач ну 

ло ка ци ју Пи пер ских са ла ша, мо же се сма тра ти да се и ова ма ња на се о би на 
на ла зи ла се вер но од Ара да. 

1737. ав гу ста 19. пре ста ви се мла де нац Гри го ри је на Пи пер ски са лаш. 
Та мо и по гре бен. 

1738. ав гу ста 8. пре ста ви се мла де нец име нем Ђор ђи је у Пи пер ски са
ла ши. Та мо и по гре бен. 

1746. сек тем бар 27. Пре ста ви се Жи ван, Бо и чин син, на Пи пер ски са
ла ши. Та мо и по гре бен. 

1747. Пре ста ви се мла де ни ца Са ра, да шчи Јо а на Ко ји ћа, и по гре бе на у 
са ла шко гро бље, мар та 31. 

* 
По гре бе ња на гро бљи ма Ве ли ке ва ро ши (Срп ске ва ро ши или Дол ње 

ва ро ши). У пр вој по ло ви ни XVI II ве ка, Срп ска ва рош (Ci vi tas Ras ci a ni ca) 
би ла је по зна та, по ве ли чи ни и бро ју ста нов ни ка, и као Ве ли ка ва рош, а по 
свом по ло жа ју у ју жном де лу гра да на реч ном остр ву – као Дол ња ва рош. 
При Пе тро па влов ској цр кви Срп ске ва ро ши по сто ја ла су че ти ри гро бља: 
Гро бље у цр кве ној пор ти, Ста ро гро бље23, Гро бље под гра дом24 и Но во гро бље 

23 Ста ро гро бље је гро бље око цр кве Све тог оца Ни ко ла ја, пр ве цр кве срп ских гра ни ча ра, 
ко ја се на ла зи ла око 200 м се ве ро за пад но од Пе тро па влов ске цр кве (При лог 2). 

24 Гро бље под гра дом – гро бље код ста ре твр ђа ве на оба ли Мо ри ша, са да на ју жном кра ју 
ули це Mu ci us Sca e vo la (При лог 2). 
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у Пр ња во ру. С об зи ром на то да по сто ји ма тич на књи га Пе тро па влов ске 
цр кве за исти пе ри од (1727–1774), ни је ја сно за што су по је ди ни умр ли жи те љи 
Срп ске ва ро ши упи са ни у ма тич ну књи гу Све то јо ван ске цр кве. Оно што је 
из ве сно, то је да су опе ла за ове по кој ни ке одр жа ли све ште ни ци Све то јо ван-
ске цр кве. Мо жда се ра ди ло о па ро хи ја ни ма Све то јо ван ске цр кве ко ји су, 
сти ца јем ра зних окол но сти, жи ве ли у дру гом де лу гра да, у Срп ској ва ро ши, 
не у Ћу ков цу. 

• Без бли жег на во ђе ња ме ста по гре бе ња (гро бља)
1736. ијун 6. Пре ста ви се ба ба Гра ћа у Ве ли кој ва ро ши. Та мо и по гре бе на.
1740. ма ја 9. пре ста ви се Ма ра, Осто је Ву ји чи на си на га зда ри ца, у Ва

ро ши ве ли кој. Та мо и по гре бе на. 
1746. ок то бар 13. Пре ста ви се мла де нец на име Ди ми три је, Стој ка 

Ла зи на син, у Ве ли кој ва ро ши. Та мо и по гре бен у гро бљу. 
• Гро бље код Цр кве Све тих апо сто ла Пе тра и Па вла

1737. сек тем ври 6. Пре ста ви се Грк Ана ста си је у Ве ли кој ва ро ши и 
по гре бен код цр кве. 

1748. ма ја 12го
, пре ста ви се поп Јо ан Ди ми три је вич у ва ро ши зде шној и 

по гре бен бист код цр кве Свја тих Апо стол Пе тра и Па вла, зде сне стра не, код 
ол та ра. 

1749. мар та 23. пре ста ви се Сто јан Грк у Ве ли кој ва ро ши, бив ши бол
та џи ја25, и по гре бо ша је го код вра ти, зде сне стра не ва хо де шчи ва пор ту от 
ис то ка. Бу ди је му веч на па мет. 

1751. ав гу ста 6го, пре ста ви се Или ја, Да ви дов брат. Бил на Пре о бра же
ни је на Ле тур ги ји, а о ве чер њи умерл и по гре бен код цр кве Апо сто ла Пе тра 
и Па вла, ви ше ол та ра, код вра ти пор тан ски од пи ја це.26 

1751. Пре ста ви се мла де нац Ни ко ла је, син Ла за ра Ча чи ћа, и по гре бен 
при хра ме Свја тих Апо стол, у пор ти, с ле ве стра не, но е мри ја 15. 

1753. фер ва ра 24. пре ста ви се мла де нац Сте фан, по па Ге ор ги ја По по вића 
син, у че твр так пр ве не де ље по ста, и по гре бен код цр кве Све тих Апо стол 
Пе тра и Па вла, зде сне стра не по ред ол та ра. 

1756. то го дна [25. августа], пре ста ви се мла де ни ца Мар та по кој ног 
Бо же и по гре бе на бист при хра му С[вја]тих Ап[осто]л ви ше ол та ра, код 
пор тан ских вра та, у гроб ни ци.

1757. април 24. Пре ста ви се То ма Ка зан џи ја и по гре бен при хра ме Свја
тих Апо стол, с ју жни ја стра ни у пор ти. Бу ди је му вјеч на ја па мјат. 

1757. ма ја 4. пре ста ви се Ми ха ил Ћур чи ја [нечит ко] и по гре бен бист 
код цр кве Свја тих Апо стол Пе тра и Па вла, ви ше ол та ра. Бу ди је му вјеч наја 
па мјат.

1759. ок то мри ја 11го, пре ста ви се Јан ко Грк, Ни кин брат, и по гре бен код 
цр кве С[вја]тих Ап[осто]л Пе тра и Па вла, с ле ве стра не код ол та ра. 

1760. мар та [недатирано], пре ста ви се мла де ни ца Ма ри ја и Мар та, 
дшчи Ла за ра Кре ки ча, и по гре бе на бист при хра ме Све тих Aпостолов у 
пор ти, на вра ти.

25 Бол та џи ја – тр го вац лук су зном, ма ну фак тур ном уво зном ро бом.
26 На да на шњем сло бод ном про сто ру са ис точ не стра не Пе тро па влов ске цр кве, на ла зи ла 

се не ка да јед на од пи ја ца Срп ске ва ро ши. 
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1760. мар та 20. пре ста ви се мла де нац Ла зар, син Ан дре ји Ока ло ви ча, 
и по гре бен бист при хра ме Свја тих Апо сто лов, че ло ол та ра. 

1762. ја ну а ри ја 31. пре ста ви се мла де нец Ми ха ил и по гре бен бист при 
хра ме Свја тих Апо стол. 

1762. је ну а ри ја 16. пре ста ви се су пру га Ар се Ми ло ше ва и по гре бе на бист 
при хра ме Свја тих Апо сто лов, от шу ју ју [!] стра ну ол та ра. Бу ди јеј веч наја 
па мет. 

Пре ста ви се мла де ни ца, дшчи Ла за ра Кре ки ча, и по гре бе на бист при 
хра му Свја тих Апо стол, у пор ти код вра та, сеп тем ври ја 15. [1]763. 

По гре бе се мла де ни ца Ана, дшчи Па вла по па Ге ор ги ја, и по гре бе на бист 
при хра мје Свја тих Апо стол Пе тра и Па вла, 1763, но е мри ја 24го. Бу ди јеј вјеч
на ја па мјат. По гре бох ју аз, је реј Ми ха ил Јо а но вич. 

[1]764 ав гу ста 19го, пре ста ви сја раб Бо жи ји Жи ван Ру сми ров, иже по
жи ве ље та 36, и по гре бен при хра ме Свја тих Апо стол, че ло ол та ра с ју жни
ја стра ни. Бу ди је му вјеч на ја па мјат и со свја ти ми упо ко је ни је. 

• Ста ро гро бље
1749. Пре ста ви се де ви ца, Ми је Ча над ца да шчи, и по гре бе на у ва рош у 

Ста ро гро бље при хра ме Св[јатих] Ап[остол], ав гу ста 9. 
1762. Пре ста ви се ра ба Бо жи ја Је ли ца, су пру га Мар ка Аба џи је, и бист 

јеј ва се ље та жи во та 57, и по гре бе сја у Ста ром гро бљу, у Дол њу ва рош, апри
ли ја 8го. 

1762. Пре ста ви се мла денц Ми ха ил, син пре зви те ра Сте фа на Ра до са
вље ва, и јест је му сво је го жи во та 8 днеј, и по гре бен в по не дел ник ју ни ја 13. 
при хра ме Свја тих Апо сто лов Пе тра и Па вла у Ста ром гро бљу. Бу ди је му 
вјеч на ја па мјат. 1762го ле та.

1762. Пре ста ви сја Мар та, га зда ри ца То до ра Осто ји ног, и по гре бе на у 
Ста ром гро бљу, у Дол њу ва рош. Бу ди јеј вјеч на ја па мјат. Ок том ври ја 2.

Пре ста ви се ра ба Бо жи ја Ја ра, су пру га Сте фа на Мо ми ро вог, и по гре
бе на бист у Ста ром гро бљу, у Дол њу ва рош. Бу ди јеј вјеч на ја па мјат. Ја нуа
ри ја 7. дна, го да 1763го.

1763. Пре ста ви се мла де нец Јо ан, син Па вла Јо ва ну цо вог, и бист је му 
от ро жде ни ја жи во та 16 дни, и по гре бен у Ста ром гро бљу у Дол њу ва рош, 
ја ну а ри ја 8го.

1763. Пре ста ви се раб Бо жи ји мла де нац Ми ха ил, син Па вла Ала са, и 
по гре бен бист при хра ме Свја тих Апо стол Пе тра и Па вла у Ста ром гро бљу, 
фе вру а ра 7го. 

1763. Пре ста ви се ра ба Бо жи ја Ин ћа Де пол и бист јеј љет 64, и по гре
бе се у Дол њу ва рош, у Ста ром гро бљу, ме сја ца мар та 28го. Бу ди јеј вјеч на ја 
па мјат.

1763. Пре ста ви се раб Бо жи ји Ва си ли је стар ље та 63 и по гре бен у 
Ста ром гро бљу, у Ва ро ши дол њој, но е мри ја 29. Бу ди је му вјеч на ја па мјат. 

Пре ста ви се раб Бо жи ји Ја ков, син по па Ми ха и ла, и по гре бен бист у 
Ста ром гро бљу при хра мје Свја тих Апо стол Пе тра и Па вла. Бу ди је му вјеч
на ја па мјат. 1763го, мар та 1го.

Пре ста ви се ра ба Бо жи ја де ви ца на имје јеј Је ли са ве та, дшчи Не це 
Влај ко ви ча, и по гре бе на бист при хра ма Свја тих Апо стол Пе тра и Па вла, 
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у Ста ром гро бљу. По жи ве всјех је ја љет пол еди ни на де сја та го.27 Апри ла 7го 
1763го. Бу ди јеј вјеч на ја па мјат. Поп Ми ха ил Јо а но вич. [потпис]

1763. Пре ста ви се Ни ко лај, Лу ке Са ви ног син, на пра сном смр ћом. Здрав бил 
у фтор ник, а у сре ду мр тав, и по гре бен бист у Ста ром гро бљу, в тој ден, при 
хра ме Свја тих Апо стол Пе тра и Па вла. Бу ди је му вјеч на ја па мјат. Апри ла 9.

Пре ста ви се ра ба Бо жи ја Ева, су пру га Ми ха и ла Мар ка, и по гре бе на 
бист при хра ме Свја тих Апо стол Пе тра и Па вла, в Ста ром гро бљу. Бу ди јеј 
вјеч на ја па мјат. 1763го, ију ли ја 15го.

1764. Пре ста ви се раб Бо жи ји Жив ко и по гре бен бист при хра мје Свја
тих Апо стол Пе тра и Па вла в Ста ром гро бљу, фе вру а ра 22го. Бу ди је му 
вјеч на ја па мјат. 

Пре ста ви се ра ба Бо жи ја Ма ри ја, су пру га Јо а на Цр ве ног Ни ко ле и по
гре бе на бист при хра мје Свја тих Апо стол Пе тра [и Павла] у Ста ром гро бљу. 
Вјеч на јеј па мјат. 1764го мар та 7го. 

Пре ста ви се раб Бо жи ји Ла зар Ра ја ков и по гре бен бист при хра мје 
Свја тих Апо стол Пе тра и Па вла в Ста ром гро бљу. Вјеч на ја је му па мјат. 
Ме сја ца мар та 27го, 1764го. 

Пре ста ви се раб Бож ји мла де нец Гри го риј и по гре бен бист при хра му 
Свја тих Апо стол Пе тра и Па вла, в Ста ром гро бљу, 1764, ма ја 29го. Бу ди је
му вјеч на ја па мјат. 

1764. Пре ста ви се мла де нец Па вел, син Ар се Па вле за но ва, и по гре бен 
бист при хра мје Свја тих Апо стол Пе тра и Па вла в Ста ром го бљу, ав гу ста 21го. 

Пре ста ви се ра ба Бо жи ја Ма тро на, да шчи Те о до ра Ер де ља на, и по гре
бе на бист у Ста ром гро бљу серб ском у Ве ли ку ва рош, ме сја ца ок то ври ја 
31год ња, го да 1764го. Бу ди јеј вјеч на ја па мјат и со свја ти ми упо кој. 

Пре ста ви се мла де ни ца жен ска по ла име јеј Пе тра, дшчи Мар ка Во де
ни ча ра, и по гре бе на бист при хра мје Свја тих Апо стол Пе тра и Па вла, у 
Ста ром гро бљу. Вјеч на јеј па мјат. Ма ја 13го, 1764го. 

Пре ста ви се мла де нец Га врил, син је ре ја Ми ха и ла, и по гре бен бист при 
хра мје Свја тих Апо стол Пе тра и Па вла, у Ста ром гро бљу. Вјеч на је му па
мјат. Ју ни ја 2го,1764. 

• Но во гро бље у Пр ња во ру
1753. ијул 7. Пре ста ви се Пе тар, ко зар из Бо дро га код Са ве Ге ор ги је ва, и 

по гре бен на брег код Ма лог вер бља, у Но вом гро бљу. 
1753. ав гу ста 11. пре ста ви се Ја на, Са ве Ђор ђи је ва ка зда ри ца (sic!), и 

по гре бе на у Но вом гро бљу у Пр ња во ру, код Ма ло га вр бља. 
1754. ијул 26. Пре ста ви се мла де нац на име Па вел и по гре бен у Но вом 

гро бљу код Ма лог вр бља. 
1755. но ем ври ја 4. пре ста ви се мла де ни ца Ана, Ђу ке Тор ња ни на да шчи, 

и по гре бе на у Но вом гро бљу, код њи не ба шче.
1756. апри ли ја 26го, пре ста ви се Ни ко ла, Ко душ Јо а на син, на Ше гу, и 

по гре бен бист у Но вом гро бљу код ви но гра да.28 

27 На цр ве но сло вен ском: един-на-де сјат = је да на ест. Ов де љет пол еди ни на де сја та го = 
де сет и по го ди на.

28 Ше га је на се ве ро за пад ном кра ју, а Но во гро бље пр ња вор ско на ју го за пад ном кра ју гра да, 
бли зу оба ле Мо ри ша где су, са зна је мо, не ка да би ли ви но гра ди, из не ко ли ко упи са ра ни је, и вр бак 
– Ма ло вр бље.
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1761. ма ја 21го, пре ста ви се мла де ни ца дшчи Јо ве Де ре чи на и по гре бе на 
бист у Гро бљу Пр ња вор ском. 

Пре ста ви се мла де нец По рок, син Ми ха и ла, и по гре бен бист в Пр ња вор
ском гро бљу, ју ли ја 26го, 1764, и по гре бох је го аз, је реј Ми ха ил. Кре шчен бист 
в ма на стир је Хо до шу.

• Гро бље под гра дом
1746. ок то бар 4. пре ста ви се Ма ри ја Стан чу ло ва у ва ро ши под пло том 

по па Јо ви ка Ма рин ки на код ба шче, и по гре бе на под Гра дом, код кр ста.
*

Оста ла гроб на ме ста 
• У Ара ду29 

1740. ију ли ја 17го, пре ста ви се мла ди поп Па вал от ку ге, у че твр так 
пре ко ноћ, у је дан сат по по но ћи, и по гре бен на по љу код ка сар ни. 

1740. ав гу ста 28. пре ста ви се ба ба Да ви на от ку ге и по гре бе на у Сал
бе го ву бу џа ку.

1760. Мар та 7. Пре ста ви се Мар ко Че шља рев на пра сном смр ћом. Здрав 
бил у фтор ник, а у сре ду мр тав, и по гре бен у гро бљу код Тор ња ни на ба шче.

Пре ста ви се раб Бо жи ји Са ва и по гре бен бист у гро бљу у Бу ча ку Бо га
ти ном, ме сја ца фе вру а ри ја 24го, го да 1764го. Вјеч на је му бу ди па мјат. 

• Ван Ара да
1743. де кем ври ја 11го, пре ста ви се Мар та де бе ла из Ви ла го ша30 код си на 

Гру ба на у ва ро ши. Та мо и по гре бе на у гро бљу. 
1752. но е мри ја 3. пре ста ви се мла де нац Јо ан, син Пе тра Гра на ти ро вог, 

и по гре бен у Гро бљу пре ко во де31. 
1753. ок то мри ја 19го. пре ста ви се све ште но је реј То ша, у Ми ка ла ку32. 

Та мо и по гре бен, код цр кве, зде сне стра не код ол та ра. 
Пре ста ви се раб Бо жи ји Сте ја, брат Ди ва на Ва си ли ја, и по гре бен бист в 

мо на стир ском гро бљу в Хо до шу33. Бу ди је му вјеч на ја па мјат. 1763го, апри ли ја 20. 
Пре ста ви сја от[е]ц ар хи ман дрит Викен[т]ије Про да но вич и по гре бен 

при ол та ре, с ле ве стра не С[вја]тој оби те љи во ве ден ски ја Хо до ша. Бу ди 
је му веч на па мјат. На ље то [1]759го, апри ли ја 21го. 

Пре ста ви сја бла го род ни Г[оспо]дин Ге ор ги је Чер но је вич от Ма че34, бив ши 
асе сор от слав ње је пле ме ни те Вар ме ђе арад ске и по гре бен во цер кве ши ман
дан ску, и бист је му ље та жи во та је го 39, мар[та] 10го, во сре ду и по гре бен во 
не де љу, мар[та] 14го, [1]759. Бу ди је му вјеч на ја па мјат и бес ко неч на ја ра дост. 

29 Умр ли од ку ге по гре бе ни су из ван на се ља, „код ка сар ни” бли зу ста ре твр ђа ве, и на се-
ве ро за пад ном кра ју гра да, на ме сту са да шње че твр ти Бу џак (Bu ge ac). 

30 Ви ла гош – твр ђа ва са под гра ђем Ши ри јом, три де се так км се ве ро и сточ но од Ара да.
31 „Пре ко во де”, на ба нат ској оба ли Мо ри ша на спрам Срп ске ва ро ши, на ла зи ло се у XVI II 

ве ку на се ље Ске ла, да на шњи Но ви Арад. 
32 Ми ка ла ка – се ло на оба ли Мо ри ша, ис точ но од Ара да, са да исто и ме на град ска че тврт.
33 Ма на стир Хо дош по све ћен Ва ве де њу Пре све те Бо го ро ди це – 15 км ју го за пад но од Ара да.
34 Ге ор ги је Чар но је вић од Ма че (1720–1759), усво је ни син Ми хај ла Чар но је ви ћа од Ма че, 

кти тор је Цр кве Ро жде ства Све то га Јо ва на Кр сти те ља у Ши ман ду. Са хра њен је у сво јој за ду жби-
ни, исте го ди не ка да је за вр ше на град ња цр кве. На се ље Ши манд уда ље но је три де се так км се-
вер но од Ара да. 
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Пре ста ви се раб Бо жи ји Ди ми триј, син Цр ве ног Ни ко ле. Смерт же 
имјел от ог ња, в Су бо те љу35, и по гре бен при хра ме Свја та го и чу до твор ца 
Хри сто ва Никола[ј]а в Су бо те љу, на ље то 1764го, сеп тем ври ја 14го.

Пре ста ви се раб Бо жи ји је реј Јо ан Сте фа но вич, ја ну а ри ја 8. и по гре бен 
бист при хра ме Ро жде ства Пре све те Вла ди чи це на ше ја Бо го ро ди ци в Ба
та ње36. Бу ди је му веч на ја па мет. На ле то 1764. ја ну а ри ја 9го. 

* 
Из вр ше ње смрт них пре су да. Све ште ни ци Све то јо ван ске цр кве, по не-

кад за јед но са све ште ни ци ма Пе тро па влов ске цр кве (Пе тар Кр стић), по 
слу жбе ној ду жно сти пра ти ли су осу ђе ни ке на гу би ли ште и у ма тич ну књи-
гу бе ле жи ли име на, ме сто по ре кла и го ди не ста ро сти осу ђе ни ка, да тум и 
де та ље су ро вих по гу бље ња, рет ко узро ке смрт не пре су де, као и име при-
сут ног пред став ни ка жу па ниј ске вла сти. На во де се ме ста по гу бље ња: „под 
Гра дом” (код твр ђа ве), „код ка сар ни бли зу Ми ка ла ка, крај Мо ри ша”. С обзи-
ром на то да су по гу бље њи ма при су ство ва ли пра во слав ни све ште ни ци, мо гло 
би се за кљу чи ти да су осу ђе ни ци би ли пра во слав ни Ср би и Ру му ни. 

1742. ме сја ца ја ну а ри ја 29. по су ду цар ског ве ли че ства бист по гу бље на 
Са ра, Бо шка Ћо ра вог дшчи и сна ха Ву ји це Пи ва ра ис ча на ди [из Чанада], у 
Ара ду и по гре бе на под Гра дом. [Дописано]: У Ара ду и по гре бе на бист под 
Гра дом. Бу ди јеј вјеч на ја па мјат. 1742го.

1743. ијун 17. По су ду вар међ ском бист по гу бљен штран ком обе шен 
Осто ја од Са ла ша Зи ма на, у Ара ду код ка сар ни, бли зу Ми ка ла ка, крај Мо ри ша.

1748. По су ду це сар ска го ве ли че ства, бист по гу бљен Бу кур и оста вљен 
в не на сид пти цам, ма ја 12. 

1753. мар та 1го, по су ду их кра љев ско га ве ли че ства, осу ди се к смер ти 
Стан Ан ђе ло вић и Јо ан Ђу ра ђев жи вот их по вје ше ним на дре во, пу плич наја 
при ви це и шпа ну Шква ри ју. В том ча се по су ду хун гар ском по се чен бист Ни
ко ла је Гал ша нин а обе ше ни бе ху Стан из Ви ла го ша, Јо ан же из Киш фа лу де37. 
Ни ко лу же по се че на го по гре бо смо при том мје сте ја, Ге ор ги је пре сви тер с 
про чи ми све ште ни ми пер со на ми, по Уста ву.

1754. но е мри ја 15. по су ду угар ско му осу жде ни Јо ан Тр но ван из Тер но ве 
и Ла зар Флу шу лов. За то убуи [обоје] чрез уже та жи во та сво је го ли ши ша 
се и јав но на дре ве са по ве ше ни, и то бист при ви це шпа ну Шква ри че от Вар
ме ђе арад ске. Ми же све ште ни ци, арад ски ја ва ро ши жи те љи, про во ди хом 
их: поп Пе тар Кер стич и поп Пе тар Ме штер. 

На по ле ђи ни ли ста 85, на кнад но за бе ле же но не да ти ра но: По су ду ун гар
ском би ша осу жде ни на смерт Па вле и Јо ан и на ко ло по ста вле ни, а Јо ан, 
Мар тин, Јо ан, Ва си ли је, на ра жни на бо де ни и та ко гор ко и стра шно свој 
жи вот скон ча ша, и ми све ште ни ци про хо ди хом их: поп Мак сим, поп Пе тар, 
поп Јо ан, поп Ге ор ги је, поп Па вле, поп Ге ор ги је По по вич, и то бист при ви ци
шпа не Шква ри че.

35 Су бо тељ (Sămbâteni) – на се ље око 25 км ис точ но од Ара да. 
36 Ба та ња (Bat tonya) у Ма ђар ској – око 20 км за пад но од Ара да. 
37 Kis fa lud је да на шње на се ље Fântânele (Фан та не ле), у Арад ској жу па ни ји, 10 км ју го и сточ-

но од Ара да. Пре ма: Ale xan dru Roz, Kovách Géza, нав. де ло, стр. 281. 
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1756, ану[арија] 20. по су ду ун гар ском би ша осу жде ни Фа ур Пе тр, поживе 
љет 62, и Ра дул Је ре ми ја, по жи ве љет 42, бив ше из Кје ре ка38, та ко жде и Ни
ко ла Ци ган из Пан ко те, по жи ве 58 љет, и они ви ше име но ва ти, чрез уже те 
жи во та сво је го ли ши ша се и јав но на дре ве са по ве ше ни. И то бист при ви ци
шпа не Шква ри че от Вар ме ђе арад ске. Ми све ште ни ци про во ди хом: Хри сто
фор Гр чић, про то пре зви тер, и поп Ге ор ги је Па но вич, и поп Пет[а]р Кр с ти чич. 

1756, мар та 30го, по су ду ун гар ском би ша осу жде ни на смерт: 
• Ми ха ил из Гло гов ца по се чен бист, ље та је му 83, и на ко ло вер ху по ло жен, 

на снед пти цам, Јо ан Бран ков из се ла Ал ма ша по ве шен скон ча се. Бист 
љет је му 29. 

• Јо ња из Гло гов ца [нечит ко] с ко лом с но гу до гор ма на са кру шен скон ча 
се. И бист от 24 ље та.

• Те о до ра с ко лом от врат до но гу со кру шен скон ча се. Бист от 27 ље та.
• Гри го ри је на ко лац чрез вну тре ну ју утро бу и на врат иза шав, скон ча 

се и бист от 25 ље та. 
1756. мар та 30. то го дна и ча са, по су ду ун гар ско му би ше осу жде ни:

• Алек са, Бар бу шев брат, жи во му два кај ша с ле ђа и па ки на ко лац на
бо ден скон ча се гор ко и бист от 28 ље та.

• И Јо ња, па ки, на ко лац осу жден и пер ве је је дан кајш од ре шен је му је шче 
жи ву, и та ко на ко лац сквоз је утро бу на бо ден, скон ча се от 24 ље та.
И ми све ште ни ци про ве до хом их: про то пре зви тер Хри сто фор, поп 

Мак сим, поп Јо ан, поп Пе тар, поп Пе тар Влах и поп Јо ан. И то бист при 
ви ци и шпа не Арад ске вар ме ђе Шква ри че.

По су ду ун гар ско ме би ша осу жде ни на смерт:
• Гри го ри је из Гло гов ца на ко лац на бо ден скон ча се от 25 ље та, 
• И по ве шен бист [није на ве де но име] из се ла Ала ма ша, и бист от 46 

ље та скон ча се.
• И по се чен бист Ми ха ил Ста рац из Гло гов ца от 58 ле та и са кру шен с 

ко лом. 
1756. aвгуста 24го. по су ду ун гар ском осу жде ни би ше То дор Ер де љан и 

по жи ве љет 66. Скон ча се са штран гом о дре ве са пти цам. Та ко ждер и Ја ков 
из Пан ко те бист по сје чен и на то чак по ло жен. И то бист при ви ци шпа не 
Арад ске вар ме ђе Шква ри че. И ми све ште ни ци про хо ди хом: про то пре зви тер 
Хри сто фор Гр чић и поп Пе тар Аба зо вић.

1759. ију ни ја 28го, по су ду ун гар ско му би ша осу жде ни Бор за То дер из Ши
ман де и по жи ве љет 25, и Киш Да ни ло из Пог ме зеа по жи ве љет 28, и Лу кач 
Цур ка из Кур ти ћа по жи ве љет 38. И они ви ше и ме но ва ти чрез уже та живо
та сво је го ли ши ша се и јав но на дре ве са по ве ше ни и то бист при ви ци шпа не 
Шква ри че от Вар ме ђе арад ске. Ми же све ште ни ци про во ди хом: Хри сти фор 
Гр чић про то пре сви тер, аз и пре сви тер Па вел Ни ко лич. 

1760. фер ва ра 18го. по су ду ун гар ско му, при ви ци шпа ње Шква ри че, бист 
осу жден на смерт и штран ком обе шен Јо ан Чој ка из се ла Ме зи ја ша и ми 
бив ши све ште ни ци про во ди хом је го. поп Мар ко. 

38 Ђо рок (Ghi o roc) уда љен 24 км се ве ро и сточ но од Ара да.
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1760. ију ни ја 28го, по су ду ун гар ско му бист осу жден Лу ка Пр ће ша, и 
је му пер виј крат но гу де сну и ру ку де сну от се ко ше, по том и гла ву че тве
ро крат но уда ре ни је је му осје ко ше, и то бист при ви ци шпа не Шква ри че от 
Вар ме ђе арад ске. Све ште ни ци про во ди хом: Хри сто фор Гр чић, про то пре
зви тер и пре сви тер Мак сим По по вич. 

1762. мар та 22. по су ду ун гар ско му бист осу жден Јо ан Фа ур из Вр шан
де, и по жи ве љет 42, Јо ан Толц, та ко ждер из Вр шан де, и по жи ве 34 ље та, и 
То ђер Жен из Вр шан де и по жи ве ље та 29, и Ми ха ил Ваш из Тал по ша, пожи
ве љет 42, и они ви ше и ме но ва ти чрез уже та жи во та сво је го ли ши ша се и 
јав но на дер ве са по ве ше ни. И то бист при ви ци шпа не Шква ри че, от Вар ме
ђе арад ске. Ми же све ште ни ци про во ди хом, Хри сто фор Гр чић, про то пре
зви тер. 

Ma ja 30го, 1763. во Ара дје, по су ду ун гар ско му, при Го спо ди на ви ци шпа на 
Ан дреа Фо ра ја бист осу жден на смерт пер ви Те о дор Ме ру ца из Ши ман дре, 
за тат бу39 и по жи ве љет 18, и чрез уже та жи во та сво је го ли ши сја, и јав но 
на дре ве са по ве ше сја 1763, ма ја 30го. 

По су ду ун гар ском бист осу жден То ђер Пе тран, из Ер де ља, из се ла То пас 
Син крај, из Вар ме ђе клуж ске, за уби ство, и по жи ве љет 27, и веч ну ју кон
чи ну при јат, и по гре бен бист при том ме сте, и то бист при ви ци шпа не 
Арад ске Вар ме ђе Ан дре ја Фо ра ја. 

По су ду их кра љев ска го ве ли че ства, осу ди сја к смер ти Пе тар Ко стин, 
и в том ча се по су ду ун гар ском по се чен бист пер вје, и по том бист во оган 
вер жен, и тој бист из Вар ме ђе арад ске, из се ла Бр за ве и име јет 30 ље та. 
И свих ви ше и ме но ва тих, во един час, во пја ток у 7 са ти дне, жи вот свој 
скон ча ша. При Г[оспо]д[а]р[а] ви це и шпа на Ан дре ја Фо ра ја Арад ске вар ме ђе. 
Ма ја 30го, го да 1763го. И аз, је реј арад ски ја ва ро ши жи тељ, про во дих их. Пре
сви тер Мар ко Ми хај ло вич.

На [љето] 1763. ок том ври ја 24го, по су ду ун гар ском би ше осу жде ни Мар
јан из Бр за ве, по жи ве љет 30 и Га врил Олар из Ки ти ха за, по жи ве љет 35, 
Јо ан Ђер ма нов, из се ла Уреск от Фа га ра ша, по жи ве љет 36, Јо ан Кри шан из 
Ма лог Сен ми кле у ша у Ба на ту по жи ве љет 52. И они ви ше и ме но ва ти чрез 
уже та жи во та сво је го ли ши ша се и јав но на дре ве са по ве ше ни, и то бист 
при ви ци шпа не Ан дре је Фо ра ји от Вар ме ђе арад ске. Ми же про во ди хом: 
Хри сто фор Гр чић, про то пре зви тер, и поп Ми ха ил Јо а но вич.

По су ду ун гар ском би ше осу жде ни Јо ан Фло ра из Ви ла го ша и Иг нат Са
ла жан. Един по жи ве 38 љет и дру ги 35 љет. И они ви ше име но ва ти чрез 
уже та жи во та сво је го ли ша ша се, и јав но на дре ве са по ве ше ни, и то бист 
пре ви ци шпа не Ан дре је Фо ра ји от Вар ме ђе арад ске. Ми же све ште ни ци 
про хо ди хом: Хри сто фор Гр чић, про то пре сви тер и пре сви тер Ми ха ил Јо а
но вич. На 1764. ав гу ста 26го. 

*

39 татьба – кра ђа, на цр кве но сло вен ском и ру ском је зи ку.
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Прилог 1. Насловница матичне књиге Светојованске цркве 1730–1764. године.
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Прилог 2. Детаљ мапе Арада картографа Емерика Руткаја (1752). Српска варош (С) и тврђава (А) 
на острву између Мориша и рукавца Малог Мориша, са Петропавловском црквом (1), 

Гробљем под градом (код тврђаве, 2) и Старим гробљем (3). Ћуковац – горе десно,  
са Свето јованском црквом (4).
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Прилог 3. Мапа Арада, XIX век. Прњавор (III), Гробље у Прњавору (1), Стара градска 
гробља (Regi temetök) у Немачкој вароши (2), Шега (VI), Гај (VII), Горње гробље (3)  

отворено средином XIX века.
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Прилог 4. Детаљ мапе Арада, XIX век. Стара гробља (Regi temetök) у Немачкој вароши,  
са парцелама: Католичко гробље, Влашко гробље и Српско гробље.
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При лог 5. Оро ви ље и По бун ски Гај – код са да шњег Sânpaul-а, Зи ман ски са ла ши –  
код Zi mand cuz-а. На истом про сто ру се вер но од Ара да, на ла зио се и Пи пер ски са лаш.  

Се ве ро за пад ни део Ара да је не ка да шњи То ма шин ски Гај.
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При лог 6. Лист 48. Ко ло на ле во „Кре шче ни је”, де сно „Пре ста вле ни је”, 1745. го ди не. 
Ми ха ил Чар но је вић по гре бен у Све то јо ван ској цр кви (упис го ре де сно).
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DESPRE CIMITIRELE BISERICII SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL  
DIN ARAD DIN SECOLUL AL XVIII-LEA

Božidar Panić

Rezumat

Evidenţa datelor de stare civilă a enoriaşilor Bisericii Sfântului Ioan Botezătorul 
din Arad, biserica catedrală a Episcopiei Aradului, datează din prima jumătate a secolul 
al XVIII-lea, de pe timpul păstoririi episcopului Vikentije (Jovanović). Primul registru 
de stare civilă se referă la perioada 1730-1764. Înregistrările sunt în limba sârbă şi grafie 
chirilică a acelei vremi, realizate de preoţii care au slujit la altarul bisericii catedrale în 
aceea perioadă. În prezenta lucrare, sunt reproduse înregistrări referitoare la decedaţi, din 
care rezultă date puţin cunoscute din istoria Aradului şi a localităţilor limitrofe, unele 
dispărute de pe hartă de-a lungul timpului (Pobunski Gaj, Piperski salaš, Orovilje, Ziman), 
altele devenite cartiere ale Aradului (Tomašinski Gaj, Prnjavor, Şega). Sunt evidenţiate 
vechile cimitire dispărute de pe vatra vechiului Arad, deasemenea, date referitoare la 
personalităţi arădene importante din rândul nobilimii, a funcţionarilor publici, a preoţilor 
Bisericii Sfântului Ioan Botezătorul. Însemnările preoţilor, de regulă sumare, rareori 
detaliate, oferă un bogat şi divers material documentar referitor la populaţia ortodoxă 
din Arad şi împrejurimi, în majoritate sârbi şi români. Nu în ultimul rând, avem dovada 
reprezentării semnificative a sârbilor în toate păturile sociale ale populaţiei unei părţi a 
Ţinutului Aradului, în decursul secolului al XVIII-lea. 

ON THE CEMETERIES OF THE CHURCH OF SAINT JOHN  
THE BAPTIST IN ARAD IN THE 18TH CENTURY

Božidar Panić

Summary

The vital records of the parishioners of the Church of Saint John the Baptist in Arad, 
the Cathedral church of the Arad Diocese, date from the first half of the 18th century, 
during the times of bishop Vikentije (Jovanović). The first registry of civil records refers 
to the period 1730-1764. The records are written in Cyrillic Serbian, being filled out by 
the serving priests of the Cathedral at that time. The article reproduces records of the 
deceased, which highlight less known data about the history of Arad and its surrounding 
places. Some of these places disappeared from the maps in time (Pobunski Gaj, Piperski 
salaš, Orovilje, Ziman), others became areas of Arad (Tomašinski Gaj, Prnjavor Pârneaura, 
Şega). The old cemeteries on the territory of old Arad which meanwhile disappeared are 
highlighted, along with information on important Arad figures – nobles, public clerks and 
priests of the Church of Saint John the Baptist. The records written by priests, usually 
short, rarely detailed, offer a rich and diverse documentary material regarding the orthodox 
population of Arad and its surroundings, the majority of them being Serbs and Romanians. 
Not in the least, we have the proof of the significant representation of the Serbs in all 
social layers of the population of a part of the Arad County, during the 18th century.
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ГЕ О ГРАФ СКИ, ДЕ МО ГРАФ СКИ И ХРО НО ЛО ШКИ  
ПРЕ ГЛЕД НАЋВАЛE 

СА ЖЕ ТАК: У ра ду су да ти основ ни ге о граф ски, де мо граф ски и исто риј ски 
по да ци о Наћ ва ли (рум. Sa tu Ma re), се лу са не ка да ве ћин ским срп ским ста нов ни-
штвом, ко је са да при па да Арад ској жу па ни ји у Ру му ни ји. Рад пра ти, по го ди на ма и 
на ци о нал ној при пад но сти, де мо граф ску струк ту ру жи те ља ме шта на, од пр вих са чу-
ва них по пи са ста нов ни штва, до да на шњих да на, са по себ ним освр том на Ср бе. Тако-
ђе су, хро но ло шки, за бе ле же ни исто риј ски до га ђа ји ко ји су ути ца ли на раз вој се ла.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Наћ ва ла, Sa tu Ma re (Arad), ге о граф ски пре глед, де мо граф ски 
по да ци, хро но ло шки пре глед.

Ге о граф ски пре глед

На зи ви ме ста то ком вре ме на. За по тре бе свих на ших об ја вље них радо-
ва, од ра зних по сто је ћих на зи ва ме ста, нај че шће пи са них стра ном гра фи јом, 
опре де ли ли смо се за об лик Наћ ва ла, по што је нај бли жи исто риј ским бе ле-
же њи ма срп ском гра фи јом по чев од 1666. го ди не и вр ло бли зак са да шњем 
на род ном из го во ру; ина че, сре ћу се и ва ри јан те: Наћ фа ла, Наћ фо ла, Наћ во ла; 
та ко ђе и Нађ фа ла, Нађ фо ла, Нађ во ла. 

Сл. 1. На зив ме ста пре ма упи су бр. 104 о вен ча њу оба вље ном 26. ја ну а ра 1790.  
„в се ље Наћ ва ље”, у Ма тич ном про то ко лу вен ча них (1779–1822)1

* du san_po pov@yahoo.co.uk
** de jan.po pov.tm@gmail.com
1 Ser vi ciul Ju deţea n Arad al Ar hi ve lor Naţio na le (у на став ку: SJAAN), Co lecţia Re gi stre de sta re 

civilă (у на став ку: CRSC), Fond Pa ro hia Or to doxă Sârbă Sa tu Ma re (у на став ку: FPOSSM), Re gi strul 8, 
Căsătoriţi (1779–1822), стр. 18/a.
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Ћи ри лич ном гра фи јом, у пи са ном или штам па ном об ли ку, сре ћу се 
то ком вре ме на сле де ћи об ли ци: Наћ во ла (16662), Нађ вал (17273), Наћ вал 
(17584), Нађ-Фа ла (17735), Нађ фа ла (19256, 19447, 1955), Наћ фа ла (19698, 19719, 
2016), то јест сви већ по ме ну ти об ли ци, ко ји у пи сме ном об ли ку пра те раз-
ли чи те из го во ре и на кло ност за пи си ва ча, нај че шће страна ца.

Све по ме ну те ва ри јан те не сум њи во по ти чу од ма ђар ског то по ни ма Nagy 
Fa lu (у пре во ду: Ве ли ко Се ло); отуд на зив ме ста и на ру мун ском (Sa tu Ma re), 
са по чет ка ХХ ве ка, са истим зна че њем. У по је ди ним до ку мен ти ма из XIX и 
ХХ ве ка су сре ћу се још и на зи ви: Те ме шнађ фа лу (тран скрип ци ја зва нич ног 
на зи ва ме ста Te me snagyfa lu све до про па сти Ау стро у гар ске), Нађ Фа лу, или, 
упра во у до слов ном пре во ду, Ве ли ко Се ли ште. Из ним но, ко ри шће ни су пре-
ве де ни об ли ци Са ту Ма ре и Ве ли ко Се ло10.

Ла ти нич ном гра фи јом сре ћу се то ком вре ме на сле де ћи на зи ви: Mag na 
Vil la Nog fa lou (1332), Mag na Vil la (1333–1335), Nag fa lu (1355), Nag falw (1384, 
1403, 1435), Nagh falw (1463), Nagy Val la (1597, 1717), Nagyfal lua (1723), Nagyfal va 
(1723), Nagy Fa lu (1772) Nagyfa lu (1774, 1808, 1839, 1851,1863, 1877, 1882, 1893, 
1900, 1909), Nagy-Fa lu (1828, 1858), Te me snagyfa lu (1913), Nag hi fo la, Nagfalău 
(1919), Sa tu Ma re de Ti miş (1920), Sa tul Ma re (1921), Sa tu-Ma re (de Ti miş) (1925, 
1932, 1944), Sa tu Ma re (1968, 1974, све до да нас). Не мач ки на зив ме ста је 
Großdorf.11

Ад ми ни стра тив на при пад ност. На се ље се по ми ње већ у XIV ве ку, 
ка да је би ло у са ста ву Угар ске. У ад ми ни стра тив ном по гле ду при па да ло је 
Та ми шкој, а кат кад и Ча над ској вар ме ђи (жу па ни ји). То ком тур ске вла да ви не 
Ба на том (1552–1716), ус по ста вљен је Те ми швар ски па ша лук (еја лет), ко ји је, 
као ад ми ни стра тив на је ди ни ца у ран гу про вин ци је имао у са ста ву из ве сни 
број сан џа ка (по до бла сти), ко ји су би ли по де ље ни на на хи је. Наћ ва ла је била 
део Фен лач ке на хи је, а у ши рем сми слу, нај пре Ча над ског, а од 1566. Те ми-
швар ског сан џа ка. 

2 Свет. Ма тић, „Ка та стиг пећ ски 1660–1666”, Гла сник Ис то ри ског дру штва у Но вом Са ду, 
све ска 10, (Књи га IV – Све ска 3), 1931, стр. 451.

3 Ди ми три је Ру ва рац, Опис те ми швар ске епар хи је 1727. го ди не, Срем ски Кар лов ци 1923, 
стр. 8.

4 Ди ми три је Ру ва рац, Те ми швар ска епар хи ја од ње на по стан ка до 1758. год., Срем ски Кар-
лов ци 1914, стр. 51.

5 Ди ми три је Ру ва рац, Срп ска ми тро по ли ја кар ло вач ка око по ло ви не XVI II ве ка, Срем ски 
Кар лов ци 1902, стр. 151.

6 Сло бо дан Ко стић, Ше ма ти зам Пра во слав не срп ске епар хи је те ми швар ске у Кра ље ви ни 
Ру му ни ји за 1924. го ди ну, Ти ми шо а ра 1925.

7 Прав да, год. I, бр. 18, 14. децембар 1944, стр. 4.
8 Прав да, год. XXVI, бр. 3019, 6. март 1969, стр. 4.
9 Ба нат ске но ви не, год. XXVI II, бр. 3147, 23. јул 1971, стр. 5.
10 Ови су об ли ци на ста ли као по сле ди це ди рек ти ва та да шњих вла сти у ве зи са тран скрип-

ци јом на зи ва ме ста са ру мун ског (у ме ђу рат ном пе ри о ду), од но сно до слов ним пре во дом на зи ва 
ме ста са ру мун ског на је зи ке на ци о нал них ма њи на (осам де се тих го ди на ХХ ве ка).

11 По да ци са же ти углав ном пре ма: Bo rovszky Sa mu, Csanád Vármegye Törtenéte 1715ig, 
Bu da pest 1897, стр. 404; Vi stai András János, Тekintő Erdélyi helynévkönyv, Har ma dik kötet QZs, стр. 
1063; Сте ван Бу гар ски, Љу бо мир Сте па нов, Кад Мо риш по те че кроз пе ро, Бу ку решт 1991, стр. 72; 
Ale xan dru Roz, Géza Kovách, Dicţio nar isto ric al localităţilor din ju deţul Arad, Arad 1997, стр. 210.
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На кон осва ја ња Ба на та 1716. го ди не и пот пи си ва ња По жа ре вач ког мира 
(1718), област до би ја слу жбе ни на зив Та ми шки Ба нат и би ва ус по ста вље на 
као за себ на хаб збур шка по кра ји на. Био је по де љен на ди стрик те, а сва ки ди-
стрикт на окру ге. Све до 1774, Наћ ва ла је при па да ла Те ми швар ском ди стрик ту, 
окру гу Све тан драш (нем. Sank tan dre as). Крат ко вре ме, као по сле ди ца ад ми-
ни стра тив не ре фор ме, на се ље је би ло де ло но во у стро је ног Те ми швар ског 
окру га (нем. Kre is), 1777–1778(9). 

По кра ји на Та ми шки Ба нат (тач ни је се вер ни део, у ко јем је 1751. ус по-
ста вље на ци вил на упра ва) уки ну та је 1778, а ње на те ри то ри ја при кљу че на 
је Кра ље ви ни Угар ској. Већ 1779. из вр ше на је по де ла обла сти на жу па ни је. 
Наћ ва ла се на шла у са ста ву Та ми шке жу па ни је, срез Све тан дра шки, све до 
1848. То ком крат ког по сто ја ња крун ске зе мље Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки 
Ба нат (1849–1861), те ри то ри ја је би ла ор га ни зо ва на нај пре на три, а за тим на 
пет управ них ди стри ка та. Наћ ва ла је при па да ла Те ми швар ско-кра шов ском 
(1849–1852), од но сно Те ми швар ском ди стрик ту (1853–1861), срез Но ви Арад. 
По уки да њу Вој вод ства, и за тим то ком це лог ау стро у гар ског пе ри о да, на се-
ље је при па да ло Та ми шкој вар ме ђи и Но во а рад ском сре зу.

Ка да је на кон раз гра ни че ња у Ба на ту 1919. го ди не овај део при пао Кра-
ље ви ни Ру му ни ји, све до 1925. за др жа не су ад ми ни стра тив не гра ни це тери-
то ри јал них је ди ни ца из ау стро у гар ског пе ри о да. Та да је осно ва на жу па ни ја 
Та миш-То рон тал. Наћ ва ла, ко ја је та да има ла ста тус оп шти не (импли цит но 
оп штин ског кне за и бе ле жни ка) при па ла је нај пре сре зу (рум. pla sa) Но ви 
Арад, а од 1934. сре зу Пер ја мош.

Уо чи и то ком Дру гог свет ског ра та по но во су вр ше не ад ми ни стра тив не 
ре ор га ни за ци је: жу па ни ја Та миш-То рон тал укљу че на је у област (рум. ţinut) 
Та миш (1938), ко ја је за тим пре и ме но ва на у жу па ни ју Та миш (1940). Наћ ва ла 
је та да при па да ла сре зу Пе сак-Пер ја мош.

Го ди не 1950. ру мун ске вла сти су при ме ни ле со вјет ски ад ми ни стра тив ни 
мо дел: област (рум. re gi u ne) – ре јон (рум. ra ion) – оп шти на (рум. co mu na). Тако 
је Наћ ва ла 1950–1956. при па да ла Арад ској обла сти, Арад ском ре јо ну, а од 
1956. Те ми швар ској обла сти, ре јо ну Печ ка. Го ди не 1960. област Те ми швар је 
пре и ме но ва на у област Ба нат, а Наћ ва ла је по но во ушла у са став ре јо на Арад.

Ко нач но, при ли ком по след ње ад ми ни стра тив не ре ор га ни за ци је 1968, 
ка да су по но во ус по ста вље не жу па ни је као те ри то ри јал не ад ми ни стра тив не 
је ди ни це, ме сто је, као се ло, под вла шће но оп шти ни Се ку сић (рум. Se cu si giu), 
у но во о сно ва ној Арад ској жу па ни ји. Ово се устрој ство са чу ва ло до да нас.12

По ло жај. Се ло Наћ ва ла на ла зи се ју жно од ре ке Мо ри ша, 30 км ју го-
за пад но од Ара да, на за па ду Ру му ни је. У ши рем сми слу при па да под руч ју 
Ба нат ске ни зи је, а тач ни је – де лу Мо ри шке ни зи је зва ном Ни зи ја Аран ке (рум. 
Aran ca13). Ге о граф ске ко ор ди на те се ла су: 20º 57’ 32” ис точ не ге о граф ске ши-
ри не и 46º 04’ 01” се вер не ге о граф ске ду жи не. Про сеч на над мор ска ви си на 

12 Ro di ca Col ta, Do ru Si na ci, Se cu si giu – mo no gra fie, Arad 2013, стр. 114–116.
13 Аран ка из ви ре не да ле ко од Наћ ва ле, у бли зи ни Не мач ког Сем пе тра. У ру мун ској то пони-

ми ји за др жан је ма ђар ски на зив (Aran ka), док је у срп ској на зив пре ве ден: Зла ти ца. 
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из но си око 94 м. Кроз се ве ро за пад ни део се ла про ти че по ме ну та, да нас ка-
на ли зо ва на ре чи ца Аран ка, ко ју ме шта ни зо ву Бе геј и ко ја де ли се ло на два 
де ла: се ве ро за пад ни и ју го и сточ ни. У ло кал ном из го во ру, та се два де ла 
на зи ва ју „у до ли ну” и „на брег”. У су шти ни, то је ста ри ток Мо ри ша, на стао 
на кон што је по диг нут на сип дуж ле ве оба ле ове ре ке. По из ла ску из се ла, 
у наћ вал ском ата ру, ре чи ца Аран ка ства ра не ко ли ко оштрих оку ка, на лик на 
ве ли ко грч ко сло во оме га (Ω). Ре ка Мо риш про ла зи на ра сто ја њу 3–4 км од 
се ла и пред ста вља се вер ну при род ну гра ни цу наћ вал ског ата ра. У бли зи ни 
Наћ ва ле, Мо риш гра ди за ви ју так од ско ро 90 сте пе ни од прав ца се ве ро и сто ка 
пре ма се ве ро за па ду. По крај се ла на ла зе се две ба ре: на за па ду – ба ра зва на 
Ко пи та, а на ју гу – Сла ти на, да нас обе ско ро у пот пу но сти уса хле, као по сле-
ди ца хи дро ме ли о ра ци о них ра до ва и цр пље ња наф те у окол ним ата ри ма у 
дру гој по ло ви ни ХХ ве ка. У про шло сти су обе ба ре оби ло ва ле во дом, као 
што је пред ста вље но и на ма па ма у дру гој по ло ви ни XIX ве ка. За ни мљи во 
је да је у то вре ме да на шња Сла ти на обе ле же на као „Nagyfallú ta va” (мађ. 
„Наћ вал ско је зе ро”).

Сл. 2. Наћ ва ла на ма пи Фран ци скан ског ка та стра  
(Дру гог вој ног пре ме ра Ау стриј ског цар ства) из ра ђе ног 1806–1869

На при ло же ној ма пи (Сл. 2) ви дљи ва је и си сте ма ти за ци ја на се ља (ули-
ца и „грун то ва” за до ма ћин ства), ко ја се зби ла, по при ли ци, то ком осме 
де це ни је XVI II ве ка. Уз не знат не про ме не, кон фи гу ра ци ја се ла оста ла је иста 
до да нас.

Су сед на ме ста Наћ ва ле су: Се ку сић – на се ве ро и сто ку, Се млак (Se mlac) 
– на се ве ру, али на де сној оба ли Мо ри ша, Пер ја мош (рум. Pe ri am) – на ју го-
за па ду, Вар јаш (рум. Va riaş) – на ју гу, и То ти ња (рум. Sâmpetru Mic) на југо-
и сто ку. 

При ступ се лу. До Наћ ва ле се мо же сти ћи друм ским жу па ниј ским пу тем 
DJ 682, из прав ца Арад –Се ку сић, а са ју го за пад не стра не, из прав ца Пер ја мо ша. 
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Ра сто ја ња друм ским пу тем од Наћ ва ле до обли жњих гра до ва из но се: 36,6 км 
до Ара да; 63,2 км до Те ми шва ра; 29,4 км до Ве ли ког Се ми клу ша. До су сед них 
се ла: 3,4 км до Се ку си ћа; 7,7 км до Пер ја мо ша; 16,9 км до Вар ја ша (окол ним 
пу тем); 30,2 км до Се мла ка, окол ним пу тем, пре ко но во са гра ђе ног мо ста на 
Мо ри шу код Не мач ког Сем пе тра / Печ ке.

На до мак се ла про ла зи и ре ги о нал на же ле знич ка пру га Арад –Пер ја мош. 
Из град ња ове пру ге, на ре ла ци ји Ло врен – Пер ја мош – Но ви Арад, од ви ја ла 
се у пе ри о ду 1909–1910. го ди не. Пру га има и за стој ну ста ни цу (ста ја ли ште) 
у Наћ ва ли, ко ју је ру мун ска же ле знич ка ком па ни ја (КФР) пе де се тих го ди на 
про шло га ве ка пре и ме но ва ла у „Hal ta Aran ca”.14 До 1919. го ди не пру га је 
по ве зи ва ла Арад са Ве ли ком Ки кин дом.15

Сл. 3. Тех нич ки по да ци же ле знич ке пру ге Арад – Ве ли ка Ки кин да, пре ма Ре ду во жње  
Ма ђар ске же ле зни це МАВ (мађ. Magyar Államvasutak), пред Пр ви свет ски рат

Пру га је има ла ста ја ли шта за пут ни ке у ме сти ма озна че ним зве зди цом 
(на при ло же ној сли ци), за уто вар и пре воз ро бе (сим бол R), мер ни мост и 
рам пу за уто вар сто ке (сим бо ли ва ге, од но сно во лов ске гла ве). При кључ не 
ста ни це ко је су омо гу ћа ва ле ве зу са оста лим же ле знич ким прав ци ма обе-
ле же не су кру гом. По сто је ћа же ле знич ка ин фра струк ту ра у Ру му ни ји на 
по ме ну тој ре ла ци ји је сте и да нас функ ци о нал на, с тим што су не до ста так 
ин ве сти ци ја и еко ном ске при ли ке у овом де лу др жа ве до ве ли до зна чај ног 
па да бро ја пут ни ка, ко ји се углав ном опре де љу ју за пре воз соп стве ним ауто-
мо би ли ма или ре дов ним ау то бу ским ли ни ја ма.

14 Пре и ме но ва ње ово га ста ја ли шта усле ди ло је ра ди раз ли ко ва ња од гра да Са ту Ма ре, са 
се ве ра др жа ве.

15 Јо ван Чу да нов, „Ви ци нал на же ље зни ца Ве ли ка Ки кин да – Арад”, Арад кроз вре ме – Ara dul 
dea lun gul tim pu lui, бр. 7, Те ми швар 2006, стр. 82; Fe renc Toldy, A vasúti szállítási szolgálat kézikönyve 
1914, Bu da pest 1914, стр. 46.
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На по ме ну ће мо и чи ње ни цу да је од 1910. го ди не по че ла (по но во) ре дов-
но да ра ди ске ла или тра јект (по ло кал ном на зи ву, „ком па”) ко ја је оси гу ра-
ва ла пре воз пут ни ка и ро бе из ме ђу Се мла ка и Наћ ва ле. Ком па је уки ну та 
пе де се тих го ди на ХХ ве ка. 

На зи ви пу те ва и со ка ка. Пу те ви: Арад ски, Вар ја шки, Во де нич ки, Ке-
твељ ски, Пер ја мо шки, Рит ски, Се ку сић ки, Се млач ки, То тињ ски. На зи ви 
со ка ка су на ста ли углав ном по на дим ци ма (тзв. „пр да чи на ма”16) по је ди них 
по ро ди ца ко је су у том со ка ку жи ве ле. Со ка ци су си сте ма ти зо ва ни, па ра-
лел ни и пер пен ди ку лар но ори јен ти са ни пре ма глав ном жу па ниј ском пу ту 
Се ку сић –Пер ја мош: Ве ли ки со как, Бар зи нов со как, Ко жо ка ру лов со как, 
Кр ча гов со как, Ма ка ћа лин со как, Не мач ки со как, Со ка чић по ред из ла за, 
Со ка чић код Ба ка ја, Цр кве ни со как, Чо кло дов со как. 

Сл. 4. Наћ ва ла на ма па ма Јо се фин ског ка та стра (1769–1772), ре кон струк ци ја

Се ли ште. Ра ни је је Наћ ва ла би ла ло ци ра на бли же Мо ри шу, на мо чвар-
ном ме сту ни ске над мор ске ви си не, зва ном Се ли ште. Ни су са чу ва ни пи сме ни 
за пи си о го ди ни ка да је на ста ло на се ље на ста рој ло ка ци ји Се ли ште, ни ти 
ка да је се ло пре ме ште но са Се ли шта на са да шњу ло ка ци ју.17 Ка да је кра јем 
XVI II ве ка из ра ђен Јо зе фин ски ка та стар (нем. Jo sep hi nische Lan de sa uf nah me), 
пр ви све о бу хват ни ка та стар на про сто ри ма Хаб збур шке им пе ри је, об у хва-
ће но је и под руч је Ба на та, ко је је кар то гра фи са но из ме ђу 1769–1772. Наћ ва ла 

16 На дим ци („пр да чи не”, нем. Spit zna me) ка рак те ри стич ни су за це ло куп но под руч је Па нон-
ске ни зи је, од но сно за све на род но сти ко је су на том под руч ју жи ве ле. Сма тра се да су пре те че 
да на шњих пре зи ме на, ма да су ко ри шће ни и у вре ме ка да су пре зи ме на ре дов но упи си ва на у 
цр кве ним и др жав ним ма три ку ла ма. 

17 Ro di ca Col ta, Do ru Si na ci, нав. де ло, стр. 181.
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се по ја вљу је на ма пи број 15 (де ли мич но и на ма па ма број 16 и 23), али, мада 
још увек не си сте ма ти зо ва но, на да на шњој ло ка ци ји, што ука зу је да је пре-
ме ште но ра ни је. И да нас је дан по тес се о ског ата ра, се ве ро за пад но од се ла, 
но си на зив Се ли ште. По што су се обли жње ре ке и ре чи це (Мо риш, Аран ка, 
Га лац ка) че сто из ли ва ле и пла ви ле ио на ко мо чвар на под руч ја, ју жно од Мо-
ри ша, по чев од 1749. пред у зе ти су пр ви ра до ви за по ди за ње од брам бе ног на-
си па (тзв. „дол ме”) дуж ле ве оба ле Мо ри ша и пред у зе те су ме ре за пре се ље ње 
по сто је ћих на се ља дуж ле ве оба ле Мо ри ша, ка ју гу, на ви шим и без бед ни јим 
ло ка ци ја ма, у свр ху за шти те од по пла ва. За су сед но на се ље – Пер ја мош, по-
зна то је да се то де си ло 1761. го ди не.18 Сва ка ко да је од лу ка ау стриј ских вла сти 
о пре се ље њу се ла би ла ши рих раз ме ра, па се мо же прет по ста ви ти да је и 
Наћ ва ла пре се ље на на са да шњу ло ка ци ју око 1761. го ди не. У истом исто риј-
ском пе ри о ду прет по ста вља се да је по че ла и ка на ли за ци ја ре чи це Аран ке.

Кли ма и при род ни ре сур си. Наћ ва ла, као и це ло По мо риш је, од ли кује 
се уме ре ном па нон ском степ ско-кон ти нен тал ном кли мом. Ве тро ви ду ва ју 
са ју га, ју го и сто ка, а по себ но са се ве ра („се ве рац”, од Мо ри ша), али без ве ћих 
про ме на ин тен зи те та. За раз ли ку од окол них се ла, у наћ вал ском ата ру ни су 
про на ђе на на ла зи шта наф те, ни ти под зем не ми не рал не во де.

Нај ве ћи део ата ра, по го то во у свом ју жном и ју го за пад ном де лу, ка рак-
те ри ше се цр ни цом (чер но зјо мом), ве о ма по год ном за по љо при вре ду и га је ње 
по вр ћа. Под зем не пит ке во де на ла зе се на ду би ни од 3 до 5 м, а пит ка во да 
из Наћ ва ле се свр ста ва у А ка те го ри ју (бла го слат ка, са из ве сном ко ли чи ном 
ди кар бо на та), по год на за пи ће, при пре ма ње хра не и за од гој жи во ти ња.

Осим глав них по љо при вред них кул ту ра, ка рак те ри стич них за По мо-
риш је (пше ни це – „жи та”, ку ку ру за, јеч ма, ов са, сун цо кре та – „цун цо кре та”, 
ше ћер не ре пе – „цве кле”, ду ва на), по след њих де це ни ја ХХ ве ка Наћ ва ла је 
би ла чу ве на по га је њу па ра дај за на ве ћим по вр ши на ма, пу тем ор га ни зо ва ног 
от ку па за из воз у ино стран ство. У ата ру је ра ни је би ло не ко ли ко де се ти на 
ви но гра да, али се ви нар ство, као и про из вод ња ра ки је од шљи ва, све ло са мо 
на соп стве не по тре бе. Вре ди на по ме ну ти да је ше зде се тих го ди на ХХ ве ка 
у Наћ ва ли на глав ној ули ци (Ве ли ком со ка ку) за са ђен др во ред пр во кла сних 
тре ша ња, од јед ног до дру гог кра ја се ла. На кон по ла ве ка, из ве сни број им-
по зант них др ве та ко ја су оп ста ла све до чи о не ка да шњој цен тра ли зо ва ној 
аграр ној и ад ми ни стра тив ној по ли ти ци Ру му ни је. 

Биљ ни и жи во тињ ски свет – ти пич но рав ни чар ски – пред ме ти су сту-
ди ја и на уч них ра до ва, ме ђу ко ји ма се ис ти че де ло Ла јо ша Ку на, ри мо ка то-
лич ког све ште ни ка из XIX ве ка, ко ји је по дроб но опи сао пер на ту фа уну из 
ме ста и око ли не.19

Го ди не 2005, на са мој гра ни ци са наћ вал ским ата ром, уста но вљен је 
При род ни парк По мо риш ја (рум. Par cul Na tu ral Lun ca Mu reşului) по вр ши не 

18 http://www.pri ma tim pe ri am.ro/in dex.ph p/de spre-co mu na/scurt-isto ric [Прегледано: 26. 2. 2022].
19 Kuhn La jos, A madárköltés NagySzentMiklós és Nagyfa lu környékén az 1880tól 1886ig 

terjedő évek ben saját meg figyelésem alapján. Кун је ре зул тат свог ис тра жи ва ња (у пре во ду: Раз мно
жа ва ње пти ца у око ли ни ме ста Ве ли ког Се ми клу ша и Наћ ва ле, из ме ђу 1880. и 1886. год., на осно ву 
мо јих за па жа ња) са оп штио на кон фе рен ци ји при род ња ка у Бу зја шу, 1886. го ди не. Уп. Сте ван 
Бу гар ски, Љу бо мир Сте па нов, нав. де ло, стр. 75.
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17.455 хек та ра. Реч је о обла сти про сеч не ши ри не од око 120 м и ду жи не од 
88 км уз дуж ре ке Мо ри ша, ко ја пред ста вља еко си стем ти пи чан за вла жне 
зо не те ку ћих и ста ја ћих во да, са шу ма ма вр ба, ја бла но ва и то по ла, рав ни чар-
ским шу мар ци ма и се о ским пу те ви ма, ва жним ме сти ма за сви ја ње гње зда, 
али и пре ле та ње око 200 вр ста пти ца, ме ђу ко ји ма не ке при па да ју ме ђу на-
род но за шти ће ним вр ста ма. 

Де мо граф ски пре глед

Ста нов ни штво. Наћ ва ла је то ком (бар) се дам ве ко ва сво га по сто ја ња 
не ми нов но сле ди ла ге о по ли тич ке то ко ве вре ме на, ко ји су ути ца ли на раз вој 
на се ља и на кре та ње ме сног ста нов ни штва. Из сред њег ве ка по зна те су изве-
сне чи ње ни це у ве зи са суд би ном се ла, али до са да ни су про на ђе не ин фор ма-
ци је у ве зи са број ча ним ста њем жи те ља Наћ ва ле. У вре ме тур ске вла да ви не, 
при ли ком по пи са кућ них ста ре ши на 1557–1558. го ди не (сва ка ко ра ди са ку-
пља ња да жби на) упи са но је 70 кућ них ста ре ши на.20 Већ де це ни ју ка сни је 
за бе ле жен је на гли пад ста нов ни штва, ко ји се одр жао из ве сно вре ме и на кон 
ус по ста вље ња ау стриј ске ад ми ни стра ци је.21 Ме ђу тим, по чев са дру гом поло-
ви ном XVI II ве ка, вла сти су учи ни ле зна чај не ко ра ке у сми слу спро во ђе ња 
де таљ ни јих и тач ни јих по пи са, сва ка ко ра ди еви ден ти ра ња по ре зних али и 
вој них оба ве за ста нов ни штва. Ра ди бо љег уви да у оп ште број ча но ста ње ста-
нов ни штва, има ло се у ви ду да про цес бу де пе ри о ди чан, што ни је мо гло би ти 
увек оства ре но, по нај ви ше због рат них при ли ка.22 По пи се је вр ши ла ад ми-
ни стра ци ја (ци вил на или вој на), че сто уз по моћ цр кве них вла сти, у чи ју је 
над ле жност та да спа да ло и во ђе ње ма тич них књи га. Ста ти стич ки по да ци 
са кра ја XVI II и из пр ве по ло ви не XIX ма хом су ма ње по зна ти и при лич но 
те шко до ступ ни. У дру гој по ло ви ни XIX ве ка ура ђе ни су по пи си 1850, 1857, 
1869, 1880, 1890, 1900. и 1910. го ди не. У Ру му ни ји, зва нич ни по пи си ура ђе ни 
су 1930, 1941, 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002. и 2011. го ди не. За по тре бе 
ово га ра да, ра ди ре а ли за ци је што ре ле вант ни је де мо граф ске сли ке, ко ри сти-
ли смо по дат ке и из иних из во ра, а об у хва ти ли смо их у та бе ли23: 

20 Sa mu Bo rovszky, Csanád Vármegye Törtenéte, том II, Bu da pest 1897, стр. 406.
21 У су мар ном по пи су ко ји је вр шен по тур ској прак си бро ја ња „ди мо ва” (тј. ку ћа) у Наћ-

ва ли је би ло све га 6 ку ћа. Ди ми три је Ру ва рац, Опис те ми швар ске епар хи је 1727. го ди не, Срем ски 
Кар лов ци 1923, стр. 8.

22 Са же то пре ма: Árpád E. Var ga, „Recensăminte ale po pu laţie i pe te ri to riul Tran sil va ni ei, în 
pe ri o a da 1850–1910”, Stu dia cen su a lia Tran ssil va ni ca. Recensământul din 1910 Tran sil va nia, Bu cu reşti  
1999, стр. 693–712.

23 За по дат ке ко ји сле де ко ри шће ни су сле де ћи из во ри, у хро но ло шком ре ду: Ар хив Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти у Срем ским Кар лов ци ма (у на став ку: АСА НУК), Фонд Ми тро по-
лиј ско-па три јар шиј ски А (у на став ку: МПА), Ку ти ја 33 / 1797, Описанијевосточнагоправославнаго
неунитскагозаконанародакЕпархијитемишварскојпринадљежашчаго, 361–362; АСА НУК, МПА, 
1822, СписанијеДијецезитемишварскијазагод.1822.сотвореноје, 102; Karl F. Wald ner, An ton P. 
Pe tri, Städte und Dörfer, Beiträge zur Si e dlung sgeschic hte der De utschen im Ba nat, München 2011, 
стр. 234; La jos Nagy, No ti ti ae po li ti coge o grap hi costa ti sti cae inclyti Reg ni Hun ga ri ae, par ti u mque 
ei dem ad ne xa rum, Том 1, Bu dae 1828, стр. 377; Aloysi um Le wald de Re esch, Uni ver sa lis sche ma ti smus 
Ec le si a sti cus ve ne ra bis cle ri Ori en ta lis Ec le si ae gra e ci non unu i ti ri tus I reg ni Hun ga ri ae pro an no 
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Го ди на Све га 
Ста нов ни штво по ет нич кој струк ту ри 

Ср би Ру му ни Нем ци И ни
1797. 1016 1016
1822. 1180 743 437
1823. 1774 (пра восл.) 152 (ри мо кат.)
1828. 2063 1862 (пра восл.) 201 (ри мо кат.)
1846. 925 (пра восл.)
1858. 1300 1.000 (пра восл.) 300 (ри мо кат.)
1868. 938
1878. 931 (пра восл.)
1880. 1482 769 118 501 39
1890. 1562 833 90 587 52
1895. 852
1897 942
1899. 597 (пра восл.) 622 (ри мо кат.) 8
1900. 1566 84026 104 571 51
1905. 1568 98027 28 200 360
1907. 985
1908. 974
1910. 1497 896 61 483 57
1920. 1435 93428 16 489 37
1924. 1486 95329

1930. 1451 829 93 452 60
1938. 1398 900 56 420 18
1940. 846
1941. 1353 758 156 416 23

1842–1843, Bu dae 1844, стр. 115; Aloysi um Le wald de Re esch, Uni ver sa lis sche ma ti smus Ec le si a sti cus 
ve ne ra bis cle ri Ori en ta lis Ec le si ae gra e ci non unu i ti ri tus I reg ni Hun ga ri ae pro an no 1846–1847, Bu dae 
1848, стр. 124; Ale xan dru Roz, Géza Kovách, нав. де ло, стр. 210; Vic tor Hornyánsky, Ge o grap hisches 
Le xi kon des Königreichs Un garn und der ser bischen Wo i wodschaft mit dem te mescher Ba na te, Pest 1858, 
стр. 109; Цар ска по ве ља од 10. ав гу ста 1868, Раз ре ђе ње све штен ства (при лог), стр. 8; Сте ван Бол-
ма нац, Ше ма ти зам ис точ нопра во слав не ми тро по ли је у Ау строУгар ској, год. 1878, Пан че во 
1878, стр. 90; Árpád E. Var ga, Erdély et ni kai és fe le ke ze ti statistikája 1850–1992, Helységnévtai ossze
si tett mutató, az IV kötetekhez, Csiks ze re da 2002; Ар хив Пра во слав не срп ске цр кве не оп шти не у 
Наћ ва ли (у на став ку: АП СЦОН), Фонд За пи сни ци (у на став ку ФЗ), За пи сник Цр кве но-школ ске 
оп шти не у Наћ ва ли (у на став ку: ЗЦШОН) 1892–1896, стр. 96; Ев ге ни је (Ле ти ца), Пр ви ше ма ти
зам Срп ске пра во слав не епар хи је те ми швар ске за 1897. го ди ну, Срем ски Кар лов ци 1897, стр. 50; 
Sche ma ti smus Cle ri Di o ce sis Csanádiensis pro An no Do mi ni Ju bi la ri MDCCCC, Temesvárini 1899, 
стр. 139; Stu dia cen su a lia Tran ssil va ni ca. Recensământul din 1910 Tran sil va nia, Bu cu reşti  1999, стp. 
99; Ма та Ко со вац, Срп ска пра во слав на ми тро по ли ја кар ло вач ка по по да ци ма од 1905. год., Срем-
ски Кар лов ци 1910, стр. 677; Рад Епар хиј ске упра ве те ми швар ске од 1906–1908. го ди не, Ве ли ка 
Ки кин да 1909, стр. 139; Сло бо дан Ко стић, Ше ма ти зам Пра во слав не срп ске епар хи је те ми швар ске 
у Кра ље ви ни Ру му ни ји за 1924. го ди ну, Ти ми шо а ра 1925, стр. 91; SJAAN, Fond Co mu na Se cu si giu, 
Re gi strul 220, Re gi stru de naţio na li ta te română – Co mu na Sa tu Ma re, 1924, стр. 38; Сло бо дан Ко стић, 
Срп ска цр ква и шко ла у Ру му ни ји 1930. го ди не, Те ми швар 1931, стр. 81; Recensamântul ge ne ral al 
po pu laţie i României din 29 de cem vrie 1930, vol. II, Bu cu re sti 1938, стр. 472; In sti tu tul Cen tral de 
Statistică, Recensământul ge ne ral al României din 1941, 6 Apri lie. Da te su ma re pro vi zo rii, Bu cu reşti  
1944; Љу бо мир Сте па нов, Ве сна Сте па нов, Ста ти стич ки по да ци о Ср би ма у Ру му ни ји, Те ми швар 
2014, стр. 29.
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1966. 1134 556 254 254 27
1977. 1148 436 497 181 25
1992. 1005 247 659 48 51
2002. 1024 182 792 18 22
2011. 115

Ср би у Наћ ва ли. У ве зи са при су ством и кон ти ну и те том Ср ба у Ба на-
ту и По мо риш ју све до ка сног сред њег ве ка у на уч ном све ту ми шље ња су 
по де ље на (због ма ло број них при мар них из во ра), али исто ри ча ри у сво јим 
ра до ви ма пи шу о при су ству Ср ба на овом под руч ју већ то ком XII ве ка и, у 
кон ти ну и те ту, све до да на шњих да на. Кон со ли да ци ја срп ског еле мен та, на-
се ља ва њем из Ра шке у Ба нат, од ви ја ла се то ком XV ве ка. Пре ма оце ни Ду-
ша на Ј. По по ви ћа, „на се ља ва ње […] вр ши ло се исто вре ме но на две реч не 
бра не, на Ду на ву и на Мо ри шу. […] На род је пре ла зио уз ди на сте, а та ко ђе 
и уз дру ге пле ми ће сво је кр ви. На род се обич но пре се ља вао сво је вољ но, али 
је би ло слу ча је ва да је на се о бу и би вао при си ља ван, на ро чи то у рат ним 
вре ме ни ма”.28

Ме ђу срп ским пле ми ћи ма и ви со ким чи нов ни ци ма ко ји су има ли по-
се де у Ба на ту у XV ве ку ис ти чу се бра ћа Јак ши ћи, Сте фан и Ди ми три је, 
ко ји су нај ве ћи део сво га има ња има ли у Ча над ској, и ма ње у Та ми шкој и 
Арад ској жу па ни ји (да кле са обе стра не Мо ри ша). До бив ши 1464. го ди не 
Над лак, ода кле су свим до бри ма упра вља ли, го ди не 1486. до би ли су, ме ђу 
оста лим, и Наћ ва лу. Из то га вре ме на по зна та су по и мен це и два ме шта ни на: 
Аврам и Ђу ра шин. На се ље је и у XVI ве ку би ло у по се ду по ро ди це Јак шић, 
за чи је је вре ме на се ље но зна чај ним бро јем Ср ба као, уо ста лом, и це ла област. 
Ина че, сре ди ном XVI ве ка Ба нат је имао ет нич ки са став ко ји ће се одр жа ти 
све до кра ја тур ске вла сти у Ба на ту, а По мо риш је је, као срп ска ет нич ка 
област, на кар та ма из то га вре ме на обе ле жен као „Ras cia”. По га ше њу му шке 
ло зе Јак ши ћа, Наћ ва ла је 1543. при по је на те ми швар ском вла сте лин ству, де-
вет го ди на ка сни је би ла је у вла сни штву бра ће Фел два ри, а 1556. де ли мич но 
је до де ље на Ди ми три ју Ов ча ре ви ћу, нај ве ћем зе мљо по сед ни ку у По мо ришју 
то га вре ме на. 

Ср би су на сво јим ог њи шти ма на ста ви ли да жи ве и на кон осва ја ња Ба-
на та од стра не Ту ра ка, ба ве ћи се углав ном сто чар ством. Из већ по ме ну тог 
тур ског теф те ра 1557–1558. про из ла зи да је Наћ ва ла би ла гу сто на се ље на 
(има ла је 70 до мо ва, знат но ви ше у од но су на Фен лак, где је би ло се ди ште 
на хи је). Ме ђу кућ ним ста ре ши на ма за пи са ни су: Ра јо Ива нић, Ра јо Ра до ван, 

24 За исту го ди ну, дру ги из во ри на во де број од 966 Ср ба (в. Árpád E. Var ga, нав. де ло).
25 Пре ма из ве шта ји ма о спо ља шњем ста њу школ ске згра де у Наћ ва ли, за школ ску 1904/05, 

од но сно 1905/06. го ди ну, на во ди се број од 973 Ср ба (Ар хив Пра во слав не срп ске епар хи је те ми-
швар ске, Фонд Ве ро и спо вед не шко ле, б. б.).

26 Пре ма: Árpád E. Var ga, нав. де ло, у ме сту је ре ги стро ва но 893 Ср ба.
27 Сло бо дан Ко стић на во ди ци фру од 906 Ср ба (Ше ма ти зам Пра во слав не срп ске епар хи је 

те ми швар ске у Кра ље ви ни Ру му ни ји за 1924. го ди ну, Ти ми шо а ра 1925, стр. 91).
28 Ду шан Ј. По по вић, Ср би у Ба на ту до кра ја осам на е сто га ве ка. Исто ри ја на се ља и ста

нов ни штва, Но во Ми ло ше во 2019, стр. 38.
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Ди ми три је ђак, Пе тар Асој лар чић, Јо ва Бе ре нић, Лу ка Бер нин, Ђур ко Бобла-
до вић, Гри го ри је Бо кач, Адам Бор ко вић, Ди ми три је Бо ро вић, Лу ка Бран ко-
вић, Рај ко Бу нић Ја ки, Јо ван До на до вић, Ми хај ло и Пе тар Ду нић, Пе тар 
Ђу ра нић, Сто јан Ха му ро вић, Ди ми три је Ка нић, Ми хај ло Ла нић, Јо ван Ла зар, 
Па вле Ма љан, Ра до ван Ма нић, Јо ван Мр чић, Сте пан Ми ло вић, То ма На чић, 
Сте пан Ни ко лић, Кос(т)а Ни ко вић, Пе тар Ор ган чић, То дор Пе та рић, Ни ко-
ла Пе три ко вић, Ра на Пе тро вић, Јак(ов), Лу ка и Ми хај ло По по вић, Ђу ра и 
Пе тар Сте па нић, То ма Ва рић, Б. Ву ко са нић.29 Пре ма про це ни исто ри ча ра 
По по ви ћа, пре зи ме на са за вр шет ком на (в)ић мо гла би ука за ти о по ре клу 
до тич них Ср ба, и то из Шу ма ди је и ју жних де ло ва Ср би је.

Кра јем XVI ве ка (1594) диг нут је ме ђу Ср би ма у Ба на ту ве ли ки уста нак 
про тив Ту ра ка, али је угу шен за ре ла тив но бр зо вре ме. Бо је ћи се ре пре са-
ли ја, део Ср ба је пре бе гао у Ер дељ, па је област Ба на та на кон про па сти 
устан ка опу сто ше на. Ма да су тур ске вла сти, ко ји ма је би ло по треб но рад но 
ста нов ни штво на плод ном ба нат ском зе мљи шту, обе ћа ле ми лост сва ко ме 
ко се вра ти, по нов но на се ља ва ње Ба на та те кло је спо ро.

Мо гло би се прет по ста ви ти да је и Наћ ва ла – у ко јој је већ 1582. жи ве-
ло са мо не ко ли ко Ср ба чо ба на – до жи ве ла исту суд би ну. То ком XVII ве ка 
до би ја ли су је и ку по ва ли ра зни пле ми ћи, а сре ће се ре ђе и у до ку мен ти ма.30

Го ди не 1666, ба нат ске кра је ве по дру ги пут по хо де пећ ки мо на си, са ку-
пља ју ћи при лог. Њи хо во пу те ше стви је оста ло је за бе ле же но у Пећ ком ката
сти гу, из ко јег про из ла зи да су по се ти ли и Наћ ва лу:

Наћ во ла (1666)
Поп Ко ја пи са се бе прос. До ма ћин Мил(а)н пи са прос. Оста 220 аспри. 

Ми јан да де на бла го сло ве ни је па пу че. Цве то је пи са на бла го слов 20 аспри. 
Вуясин […] на бла го слов. Кнез Ан дреј пи са се бе […] Оста 200.31

По ла ве ка ка сни је (1717), се ло је има ло 16, а 1727. са мо 6 ку ћа.32 Ме ђу-
тим, по вољ ни ја (ста бил ни ја) ге о по ли тич ка си ту а ци ја до при не ла је да од тог 
вре ме на па све до кра ја XIX ве ка број ста нов ни ка, ујед но и Ср ба у ме сту, 
бу де у по ра сту, она ко ка ко ука зу ју при ка за не ста ти сти ке. Срп ско ста нов ни-
штво је ја ча ло и у ма те ри јал ном сми слу, али и у ду хов ном и про свет ном. 
Шко ла се пр ви пут по ми ње 1771. го ди не; цр ква брв на ра је де таљ но опи са на 
при ли ком ви зи та ци је ми тро по лит ског ман да та ра 1758. го ди не, а са да шња 
цр ква од пе че них ци га ла по све ће на пра зни ку Об но вље ња хра ма Све то га 
Ве ли ко му че ни ка Ге ор ги ја по диг ну та је 1789. го ди не. У од но су на дру га на-
се ља у окру же њу, ме сто ни је ви ше би ло „ве ли ко се ло”, али је број Ср ба у 
ме сту био у по ра сту све до раз до бља из ме ђу два свет ска ра та, а ве ћи ну (пре-
ко 60%) за др жао и на кон Дру го га свет ско га ра та. У ме ђу рат ном пе ри о ду у 

29 Sa mu Bo rovszky, нав. де ло и стр.
30 Са же то пре ма: Ду шан Ј. По по вић, нав. де ло, стр. 39–51, 225, 412; Сте ван Бу гар ски, Љубо-

мир Сте па нов, нав. де ло, стр. 73–75. 
31 Свет. Ма тић, нав. де ло и стр.
32 Ди ми три је Ру ва рац, Опис те ми швар ске епар хи је 1727. го ди не, Срем ски Кар лов ци 1923, 

стр. 8.
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се лу је по сто ја ла Срп ска чи та о ни ца, осно ва ни су Срп ско ма те рин ско удру-
же ње и Срп ско пра во слав но цр кве но дру штво „Не вен”.

Дра стич на про ме на ре жи ма у Ру му ни ји има ла је не га тив не по сле ди це 
и по Ср бе у Наћ ва ли. Ма да ни су би ли де пор то ва ни у Ба ра ган коб не но ћи из-
ме ђу 17. и 18. ју на 1951. за то што се на се ље на ла зи ло ван по гра нич ног по ја са 
са Ју го сла ви јом ши ри не 25 км, жи те љи Наћ ва ле су ипак пре тр пе ли не ми ле 
по сле ди це та да шњег ре жи ма. Би ли су из ло же ни ра зним еко ном ским при-
ти сци ма: имућ ни јим по ро ди ца ма (та ко зва ним „кја бу ри ма”), ме ђу ко ји ма су 
ве ћи ном би ле срп ске, од ре ђен је ви сок по рез у нов цу („шта јер”) или у на ту ри 
– по љо при вред ним про из во ди ма (тзв. „ко та ма”) пре ма др жа ви, те им је, прак-
тич но, би ло не мо гу ће оду жи ти се. По љо при вред ни при но си су, тих пр вих 
по сле рат них го ди на, углав ном би ли ло ши, а ни је по сто јао ни на чин да се 
уби ра на ле ти на ко ли ко-то ли ко про да, па ка да је сти зао рок от пла те ових 
да жби на, ти мо ви по ре зни ка („пер чеп то ра”) ха ра ли су се лом и од бо га ти јих 
до ма ћин ста ва од у зи ма ли све што је би ло вред но: на ме штај, бо ља оде ла и 
есцајг, па чак и де чи је кре ве те. На кон што би се ља ни от пла ти ли део нов ца 
или про из во да, не ки од тих пред ме та су им вра ће ни до сле де ћег ро ка оба-
ве зне от пла те, и та ко да ље. Не ми нов но, сви су имућ ни ји ста нов ни ци на сил-
но или у не до стат ку оп ци ја при сту пи ли ме сном по љо при вред ном га здин ству 
(кол хо зу), из ко јег су до би ја ли сра змер но ма ло про из во да у од но су на по вр-
ши ну зе мље с ко јом су при сту пи ли.

Срп ски жи ваљ је по сле ди це др жав не по ли ти ке осе тио и ин ди рект но. 
Ма сов на ин ду стри ја ли за ци ја не ми нов но је при ву кла омла ди ну ка град ским 
сре ди на ма, Ара ду и Те ми шва ру. Из ве сни број фа кул тет ски обра зо ва них 
љу ди је по за вр шет ку сту ди ја тзв. „ре пар ти ци јом” до спео у дру ге кра је ве 
др жа ве; део њих се тек ка сни је вра тио у Ба нат, али не и у Наћ ва лу.

По сле ди це ег зо ду са Ср ба ви дљи ве су и да нас, и ни су спе ци фич не је ди но 
за Наћ ва лу. Се ла су пра жње на, мно ге су по ро дич не ку ће пу сте, ве ћи на Ср ба 
у ме сту је у по од ма клим го ди на ма; а мла ђи Ср би ко ји су са чу ва ли ку ће бар 
као ви кен ди це или ко ји су се вра ти ли да жи ве у се лу са по ро ди цом је су 
из у зе ци.

Хро но ло шки пре глед

Исто риј ски пре глед Наћ ва ле до но си мо у об ли ку хро но ло ги је ва жни јих 
до га ђа ја ко ји су то ком вре ме на обе ле жи ли по сто ја ње и раз вој на се ља, као допу-
на по је ди ним до га ђа ји ма и по да ци ма ко ји се по ја вљу ју у до са да шњем тек сту.

2500–1200. пре. н. е. Ар хе о ло шка на ла зи шта до ка зу ју да је у Наћ ва ли 
и на ши рем под руч ју дуж ју жног то ка ре ке Мо ри ша, то ком брон за ног до ба 
би ло на се ље ног ста нов ни штва, ка ко све до че на ђе ни ар хе о ло шки ар те фак ти.33 

271–420. На под руч ју ата ра Наћ ва ле, Не мач ког Сем пе тра и око ли не 
про на ђе ни су еле мен ти сар мат ске кул ту ре. 

33 Ro xa na Mor te a nu, Flo rin Gogâltan, „O protomă ornitomorfă din Еpoca Bron zu lui de la Sa tu 
Ma re, jud. Arad”, Ar he o Vest, бр. III1, том 1, Sze ged 2015.
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1085–1086, 1091. Исто ри ја бе ле жи на је зду Ку ма на на ба нат ске про сто-
ре, укљу чу ју ћи и под руч је се ла Наћ ва ле.

1241–1242. За бе ле же на је ве ли ка на је зда Мон го ла у та да шњој Угар ској, па 
и у овим кра је ви ма. Уни ште на су обли жња на се ља Је гриш (Igriş) и Ро хон ца 
(Ro hon cza). 

1332–1337. Пр ви по пис ста нов ни штва у По мо риш ју. То је пр ви исто риј-
ски до каз о по сто ја њу на се ља, ко је је ста вље но на спи сак ме ста од ре ђе них 
да пла те пап ску де се ти ну: In ci pi mut Ra ti o nes De ci ma ris Se xe u na lis Col lec tan 
in Hun ga ria ab an no 1332 ad an num 1337 a Ja co po Ber cu ga ri et Raj mon do Bona
fa to Co lec to ri bus Pon ti fi cis (у пре во ду: Ра чу ни Ја ко па Бер ку га ри ја и Рај мон да 
Бо на фа ти ја, са ку пља ча пап ског ше сто го ди шњег де сет ка у кра ље ви ни Угар ској 
за го ди не 1332–1337), ко ји се чу ва у Ва ти кан ској би бли о те ци у Ри му. На се ље 
је убе ле же но као Mag na Vil la (у пре во ду: „ве ли ко на се ље”). У ме сту је по сто-
ја ла ка то лич ка па ро хи ја у вла сни штву по ро ди це Зин ги (Zin gi).34 

1383. По одо бре њу Ча над ске би ску пи је, се ло је по де ље но из ме ђу дво-
ји це пред став ни ка Зин ги је вих.35 

1403. По ука зу угар ског кра ља и од лу ком Ча над ског кап то ла, не ло јал-
ним вла сте ли ни ма Зин ги од у зе та су сва има ња, укљу чу ју ћи и Наћ ва лу, и 
да та су Ја но шу Ан ти ми ју Тап шо ни ју (Tap so ni Ant hi mi János).36 

1432. Има ње су на сле ди ли ње го ви си но ви, Ми клош и Ја нош. У са мом 
то ку же тве них ра до ва, за ме ник за по вед ни ка твр ђа ве Те ми шва ра, са на о ру-
жа ном прат њом, упао је у се ло и за пле нио це ло куп ну ле ти ну ме сних кметова 
(јо ба ђа). 

1432–1450. По ро ди ца Ан ти ми да је део на се ља под за куп свом се кре та-
ру, Ја но шу Фе је ређ ха зи ју (Fejéregyházi Ja nos), а ка сни је овај део на се ља от-
ку пи ло је Са ве то дав но те ло Би ску пи је у Ве ли ком Ва ра ди ну и за др жа ло га 
све до до ла ска Ту ра ка. 

1453–1454. Оста ла на се ља и по се ди по ро ди це Ан ти ми, укљу чу ју ћи и 
пре о ста ле по се де у Наћ ва ли, да ти су Ја но шу Ху ња ди ју (Hunyadi János). 

1463. На кон смр ти Ја но ша Ху ња ди ја, ње гов син Ма ти ја (Hunyadi Mátyás) 
при са је ди њу је има ње свом по се ду у Ли по ви (Li po va). Као краљ, по твр ђу је 
до на ци ју ко јом је сво јој мај ци Ели за бе ти пре дао твр ђа ву Ли по ву, за јед но са 
6 арад ских се ла (укљу чу ју ћи и Наћ ва лу, ју жно од Мо ри ша).37

1464. Да би се што успе шни је од у прео све ја чој тур ској на је зди на Угар-
ску, краљ Ма ти ја Кор вин је у ове кра је ве по звао не ко ли ко углед них срп ских 
де спот ских вла сте ли на (Ву ка Гр гу ре ви ћа, бра ћу Сте фа на и Дми тра Јак ши ћа, 
Ми ло ша Бел му же ви ћа), ис ку сних бо ра ца у ра ту са Тур ци ма, до де лив ши им 
ви ше по се да.

1473. По што је Ели за бе та Си ла ђи Ху ња ди од у ста ла од ра ни је до би је ног 
по се да, упр кос не ким про те сти ма, Ма ти ја Кор вин по кла ња Наћ ва лу и Над лак 

34 Péter G. Tóth, A Csanádi székeskáptalan személyi összetéte le a későközépkor ban (1354–1526), 
Sze ged 2014, стр. 196.

35 Ioan Haţegan, Li gia Bol dea, Du mi tru Ței cu, Cro no lo gia Ba na tu lui, II/1, Ti mişoa ra 2005, стр. 
137, 161. 

36 Sztáray Nagymihályi és Sztárai gróf Sztáray család oklevéltára (red. Nagy Gyula), II. 1347–1457, 
Bu da pest 1889, стр. 463.

37 Ioan Haţegan, Li gia Bol dea, Du mi tru Ței cu, нав. де ло, стр. 243, 259.
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по ро ди ци Јак шић, бра ћи Сте фа ну и Дми тру, за њи хо ве за слу ге у од бра ни 
про тив Ту ра ка. 

1514. По сле окон ча ња кр ста шког ра та, из би ја се љач ка бу на под вођ-
ством Ђор ђа До же (Dózsa György), ко ји је по бе дио вој ску Иштва на Ба то рија 
(Báthori István) код Над ла ка. У свом по хо ду дуж ле ве оба ле Мо ри ша, уста-
ни ци про ла зе је ди ним та да по сто је ћим пу тем, кроз Наћ ва лу и Се ку сић.

1521. Као вла сник се ла по ми ње се Мар ко Јак шић, син Сте фа на Јак ши ћа, 
а на се ље до би ја пра во слав ну (срп ску) цр кву.

1526–1527. Се ља ци из ових кра је ва уче ству ју у устан ку под вођ ством 
ца ра Јо ва на Не на да „от Ли по ве”. Срп ско цар ство Јо ва на Не на да об у хва та 
про сто ре Па нон ске ни зи је, ју жно од ре ке Мо ри ша, од Ли по ве на ис то ку, па 
све до Ду на ва, на за па ду и ју гу. 

1529. У то ку ле та, Тур ци под ко ман дом Ба ли-бе га, бе о град ског сан џак-
бе га, пу сто ше сва по мо ри шка се ла, па и Наћ ва лу. 

1543. На кон смр ти по след њег му шког из дан ка по ро ди це Јак шић, о њи-
хо ве по се де оти ма ју се ри мо ка то лич ки би скуп Ве ли ког Ва ра ди на и гроф 
Пе тар Пе тро вић, угар ски кра љев ски на ме сник и за по вед ник Те ми шва ра, за 
вре ме кра љи це Иза бе ле. До мо гав ши се овог по се да, Пе тар Пе тро вић га при-
кљу чу је гра ду и твр ђа ви Те ми швар.

1551. Сма тра ју ћи га лич ним по се дом, Пе тар Пе тро вић при па ја на се ље 
свом по се ду у око ли ни твр ђа ве Ча ља (Csálya) на до мак Ара да. У је сен исте 
го ди не, под вођ ством Ула ма-па ше, Тур ци осва ја ју низ се ла с ле ве оба ле Мо-
ри ша, ме ђу њи ма и Наћ ва лу. 

1556. Се ло је до де ље но Ди ми три ју Ов ча ре ви ћу (Olcsárovics De me ter), 
за јед но са окол ним се ли ма (Вар јаш, Сем пе тар, Тор ња, Фен лак).

1558. Као по сле ди ца не стан ка по то ма ка по ро ди це Јак шић, по сед је на-
пу штен, па је краљ Фер ди нанд I њи хов део до де лио Иштва ну Фел два ри ју 
(Földvári István) и ње го вој бра ћи. 

1559. Се ло пре у зи ма Бе не дек Бор не ми са (Bor ne mis za Be ne dek) и ста вља 
га под сво ју ад ми ни стра ци ју. За ње го во вре ме, ње му под ло жни се ља ци (кме-
то ви) би ли су из ло же ни ве ли ким го ди шњим на ме ти ма и зу лу ми ма. 

1561–1564. Сход но по ре зном по пи су тих го ди на, вла сни ци ме ста су 
Са ве то дав но те ло Би ску пи је у Ве ли ком Ва ра ди ну и Ди ми три је Ов ча ре вић. 

1597. Ер дељ ски кнез Си ги смунд Ба то ри (Báthory Zsig mond) до де љу је 
Наћ ва лу (та ко ђе и Вар јаш, Ве ли ки Сем пе тар и окол на ме ста) сво ме ва за лу 
Ми кло шу Ла пи шпа та ки ју Се ње ју (La pi spa ta ki Segnyei Miklós). 

1716. Принц Ев ге ни је Са вој ски осва ја Те ми швар и осло ба ђа Ба нат од Ту-
ра ка. За вој нич ког и гра ђан ског гу ве ре не ра Ба на та, хаб збур шки цар Кар ло VI 
име ну је ко њич ког ге не ра ла гро фа Кла у ди ја Фло ри мун да Мер си ја.

1718. Пред у зе ти су ра до ви на ме ли о ри за ци ји оба ла Мо ри ша, по ред 
наћ вал ског ата ра, од Пер ја мо ша пре ма Ча на ду.

1725, 1726, 1728, 1731. У ви ше ма ха из лио се Мо риш и по пла вио ве ли ки 
део се о ског ата ра и са мог се ла. Слич но ће се до го ди ти и 1739, 1740, 1742. и 1748.

1738–1739. Се ло и око ли ну об у хва ти ла је епи де ми ја ку ге, ко ја је по го-
ди ла цео Ба нат и Бач ку. Епи де ми ја је по че ла фе бру а ра 1738. и тра ја ла је до 
кра ја мар та 1739. 
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1745. У Наћ ва ли ра ди ца рин ска ис по ста ва.
1747–1748. По на ре ђе њу ге не ра ла Фон Ен гел схо фе на (von En gel sho fen), 

ау стриј ска ад ми ни стра ци ја на ре ђу је чи шће ње и ре гу ла ци ју оба ле Мо ри ша.38

1749–1750. По че ли су ра до ви на по ди за њу од брам бе ног на си па про тив 
по пла ва, на ле вој оба ли Мо ри ша, из ме ђу Наћ ва ле и Пер ја мо ша, под ру ко вод-
ством ин же ње ра Штра у са (Stra usz). Ра до ви су на ста вље ни и об на вља ни по 
по тре би, до кра ја XIX ве ка. 

1758. Срп ска цр ква брв на ра, по све ће на Све том Ге ор ги ју, де таљ но је 
опи са на при ли ком ви зи та ци је ми тро по лит ског ман да та ра. Би ла је по кри ве на 
шин дром, а има ла је то рањ и зво но. Ни је по зна та ло ка ци ја до тич ног хра ма.

1768–1769. Епи де ми ја ве ли ких бо ги ња. 
1769–1773. Под ру ко вод ством пот пу ков ни ка ба ро на Фи ли па фон Ел мпта 

(Phi lipp von Elmpt) oдвијају се кар то ме триј ска и то по ме триј ска пре ме ра ва ња 
зе мљи шта, ра ди си сте ма ти за ци је се ла у Ба на ту. 

1771. Пр ви пут се по ми њу срп ска основ на шко ла и њен учи тељ То ма 
Те о до ро вић. По не ким из во ри ма, шко ла је у ме сту функ ци о ни са ла још пре 
1769. го ди не.

1772. На ма пи Јо зе фин ског ка та стра озна че но је да Наћ ва ла има 104 
ку ће и атар од 5592 ју тра.

1774. Цар ски ре ви зор Ер лер, на свом пу то ва њу по Ба на ту, кон ста ту је да 
је Наћ ва ла чи сто срп ско на се ље.39

1777. Из лио се Мо риш у наћ вал ском и су сед ним ата ри ма.
1779. Ве ли ки део ата ра, укљу чу ју ћи и део ко ји да нас при па да су сед ном 

Се ку си ћу, ку пу је по ро ди ца гро фа Са па ри ја (Szápáry)40 од Др жав ног тре зо ра 
за 117 фо рин ти.41

1789. Са гра ђе на је но ва, са да шња цр ква, од пе че них ци га ла по све ће на 
пра зни ку Об но вље ња хра ма Све то га Ве ли ко му че ни ка Ге ор ги ја.

1796. У ме сто се до се љу ју пр ве по ро ди це Не ма ца (Шва ба), из су сед ног 
Пер ја мо ша.42

1808. Те ми швар ски про то пре зви тер Константин Шу боњ осве тио је но во 
пра во слав но гро бље, на са да шњој ло ка ци ји. Пр ва са хра на оба вље на је 11. ју на.43

1811. Наћ ва лу је, као и цео Ба нат, по го ди ла еко ном ска кри за, пра ће на 
де вал ва ци јом нов ца.

1823. Из гра ђен је од брам бе ни на сип (дол ма) од Мо ри ша до пу та Наћ-
ва ла –Пер ја мош. Из град ња је за по че та 1816. Хи дро тех нич ки ра до ви на ста-
вље ни су у пе ри о ду 1845–1872, ка да је из гра ђе но 33 сек то ра дол ме.

1829–1830. Ево да нас ље то [1]829. от ка да је снег на зе мљу пао, пак је 
дер жо 20 не де ља. От Све тог Ђур ђи ца до Бла го вје шче ни је ни је се узеу снег. 
Ево д[ан]ас ље то 1830.44

38 Haţegan, Ioan, Kósa, Ale xan dru, Cro no lo gia Ba na tu lui, Vol. III/1, Ba na tul între 1716–1735, 
Ti mişoa ra 2018, стр. 37, 68, 225, 259, 278.

39 Jo hann Ja kob Ehr ler, Ba na tul de la ori gi ni până acum (1774), Ti mişoa ra 1982, стр. 204.
40 Ло кал но ста нов ни штво је гро фа на зи ва ло Ца па ри.
41 Vic tor Schreyer, Nagyszentmiklós tra di ti o na lis monografiája, Nagyszentmiklós 1912, стр. 64.
42 Sche ma ti smus Cle ri Di o ce sis Csanádiensis pro An no Do mi ni Ju bi la ri MDCCCC, стр. 139.
43 SJAAN, CRSC, FPOSSM, Re gi strul 13, De ce daţi (1805–1825), yпис бр. 111 / 11. 6. 1808.
44 Исто, Re gi strul 2, Bo te zaţi (1790–1799), за пис на уну тра шњо сти пред ње ко ри це.
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1831–1832. Бист за ра зи тељ на бо ље зањ хо леа у ље ту 1831. и 1832. Не ки 
се кри ше, ме де ци ну пи ше, љу то ше вр да ше, у про цеп при ма ше сво ја пи са ни ја.45

1832. Из лио се Мо риш и по пла вио ве ћи део наћ вал ског ата ра, све до 
Вар ја шког ата ра.

1838. Као вла сте лин се ла Наћ ва ле по ми ње се нај пре гроф Ми хаљ Са па ри 
(Szápáry Mihály). Се ло по ста је за тим вла сни штво по ро ди це Ал ма ши (Almássy). 

1845. Ве ли ки бан кар, ди пло ма та и пред у зи мач, ба рон Си на Си мон Ђерђ 
(Si na Si mon György), ку пио је по се де Наћ ва лу и Се ку сић. Ње гов по сед се про-
сти рао се вер но од ова два се ла, све до ри та Мо ри ша, ско ро до по се да ма на-
сти ра Без ди на. На ма па ма из то га вре ме на ње гов је по сед на зна чен као Ba ron 
Si na Pus zta (Пу ста ра ба ро на Си не) и Ba ron Si na Tanya (Ранч ба ро на Си не).

1848. На ста вља се град ња од брам бе ног на си па (дол ме) по ред Мо ри ша. 
1851. Се о ски атар из но сио је 5078 ју та ра, и то: 3597 ју та ра ора ни це, 689 

ју та ра из ла за, 340 ју та ра па шња ка, 17 ви но гра да, 6 ба шти, 130 ју та ра ри то-
ва и ба ра, од че га Ве ли ка ба ра (Сла ти на) 87 ју та ра. Од це ло куп не по вр ши не 
вла сте лин је по се до вао 3652 ју тра, а ме шта ни са мо 1426 ју та ра.46 

1852. Уве де не су, пр ви пут, ка та стар ске књи ге (тзв. „грунд бух”).47 
1853. Зе маљ ска упра ва оба ве шта ва Ко ме са ри јат у Те ми шва ру, Жан дар-

ме риј ски пук бр. 9, Тре ћи ба та љон Пе ша диј ског пу ка „Гроф Харт ман” и 
Пред сед ни штво Арад ске жу па ни је да је до зво ли ла пре лаз пре ко Мо ри ша 
код Наћ ва ле –Се ку си ћа (Nagyfa lu–S ze kes hut), ка ко би мли на ри из Пер ја мо ша 
мо гли пре не ти бра шно, и да је на лог да се стро го кон тро ли ше да се овај пре-
лаз ко ри сти са мо у ову свр ху.48

1866. Осно ван је по штан ски уред у Пер ја мо шу ко ји је оп слу жи вао и 
Наћ ва лу.

1870. Кра јем го ди не се ло је по пла вље но во да ма „из раз лич них до ли на 
фенлач ких и не мец ко С[ент]. Пе тер ских [па су] мло ги зи до ви и ку ће, шта ле 
[и] шо пре по па да ле”.49 

1870. Осни ва се те ле граф ски би ро у Пер ја мо шу, ко ји ће оп слу жи ва ти 
окол на се ла, укљу чу ју ћи и Наћ ва лу.

1875. Осни ва се по штан ски уред у Се ку си ћу, ко ји је оп слу жи вао и Наћ валу.
1877. Усред из ли ва Мо ри ша, по ло ви на се ла је по пла вље на. 
1880. Ба рон Ђерђ Си мон Си на, ко ји је сре ди ном XIX ве ка ку пио има ње 

у ата ри ма Наћ ва ле и Се ку си ћа, оста вља по сед сво јој ћер ци вој вот ки њи Ифи-
ге ни ји Си на. Она ће по сед у Наћ ва ли др жа ти до 1910. го ди не, ка да ће по сед 
пот па сти под вла сни штво Зе мљи шне кре дит не бан ке у Бу дим пе шти.50 

1880. Зва нич но су у ме сту ре ги стро ва ни пр ви Ру му ни и не ке ине на-
род но сти.51

45 Исто.
46 Сте ван Бу гар ски, Љу бо мир Сте па нов, нав. де ло, стр. 75.
47 АП СЦОН, ФЗ, ЗЦШОН 1885–1892. / 16. 12. 1890.
48 Ta di ja Gro sin ger, Ze malj ska upra va za Srp sko Voj vod stvi i Ta miš ki Ba nat – Ana li tič ki in ven tar, 

II/3; Ar hiv Voj vo di ne, Srem ski Kar lov ci, 1983, стр. 71.
49 АП СЦОН, Књи жни ца, Мо ле бан (1844), за пис на уну тра шњој ко ри ци.
50 Ro di ca Col ta, Do ru Si na ci, нав. де ло, стр. 125–126, 154.
51 Das Ba nat und die Ba na ter Schwa ben. Band 5: Städte und Dörfer, München 2011, стр. 234
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1883. Осно ва но је стре љач ко дру штво (та ко ђе са уло гом на род не на о-
ру жа не гар де), под зва нич ним на зи вом „Nagyfa lu Köszeg Lövészegyle te” (Наћ-
вал ско стре љач ко дру штво).52

1887. Ме се ца Ју ни ја 30ог у 4 са та из ју тра био је „зе мљо трес” ко ји је 
тра јао 2 ми ну та.53 

1888. По диг ну та је и осве ће на Ри мо ка то лич ка цр ква („Швап ска цр ква”) 
по све ће на Све тој Те ре зи ји, кти тор ством ча над ског би ску па Алек сан дра Бо-
на ца и нов ча ним при ло зи ма ме шта на ри мо ка то лич ке ве ро и спо ве сти.54 Римо-
ка то лич ка па ро хи ја у Наћ ва ли има ла је од сво га осни ва ња ста тус фи ли ја ле 
па ро хи је у Пер ја мо шу.

1894. На ста вља ју се ра до ви на ка на ли за ци ји Аран ке. 
1900. Осни ва се пр во кре дит но удру же ње у Наћ ва ли, под на зи вом Кре-

дит на за дру га.
1904. Осни ва се Зе мљо рад нич ка за дру га. Про на ђе но је не ко ли ко ар хе-

о ло шких пред ме та ко ји по ти чу из вре ме на ца ра Кон стан ти на Ве ли ког. 
1909. Осно ва но је За дру жно пред у зе ће за по љо при вред ни кре дит и 

пле те ње кор пи у Нађ фа ли.
1910. Пу ште на је у про мет же ле знич ка пру га Ло врин – Пер ја мош – Нови 

Арад, ко ја је има ла за стој ну ста ни цу и у Наћ ва ли.
1914. За вр ше на је ка на ли за ци ја Аран ке. 
1922. Осве ћен је ге не рал но об но вље ни срп ски храм.
1923. Осно ва на је Срп ска чи та о ни ца са књи жни цом. Осно ва но је Срп-

ско ма те рин ско удру же ње” ко је ће у пор ти срп ске цр кве по ди ћи спо ме ник 
ме шта ни ма пре ми ну лим у Ве ли ком ра ту.

1924. На дан наћ вал ске хра мов не сла ве, осве ћен је но во по диг ну ти Срп ски 
на род ни дом. 

1934. Све ча но је осве ћен бар јак Срп ског пра во слав ног цр кве ног пе вач ког 
дру штва „Не вен”.

1940. За вр ше ни су ра до ви на спо ља шњој об но ви и про ши ре њу (тач ни-
је, про ду же њу) ме сног срп ског хра ма. Храм је про ду жен са ол тар ске стра не, 
пре ма ис то ку.

1939. Осно ва на је Оп штин ска по ре ска упра ва па шња ка, под зва нич ним 
на зи вом „Efo ria comunală de păşunat Sa tu Ma re Ti miş–To ron tal”.

1940. Осни ва се здрав стве ни уред у Се ку си ћу, ко ји је оп слу жи вао и 
Наћ ва лу. 

1945. Осни ва се апо те кар ски уред у Се ку си ћу, ко ји је оп слу жи вао и 
Наћ ва лу. 

1947. Уки ну та је срп ска ве ро и спо вед на шко ла у ме сту, пре тво ре на у 
др жав ну шко лу.

1950. Осни ва се Ко лек тив но по љо при вред но га здин ство „Пут со ци ја-
ли зма” („Dru mul So ci a li smu lui”).

1954. По че ла је елек три фи ка ци ја се ла (ули ца и глав ни јих уста но ва).

52 La jos Ka kucs, „Gărzile ci vi ce şi societăţile de tir din Ba nat între anii 1717 – 1919”, Ana le le 
Ba na tu lui, S.N., Ar he o lo gie – Is to rie, XXII, 2014, стр. 353.

53 АП СЦОН, исто.
54 Sche ma ti smus Cle ri Di o ce sis Csanádiensis pro An no Do mi ni Ju bi la ri MDCCCC, стр. 139.
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1957. Уво ди се елек трич но осве тље ње у наћ вал ској срп ској цр кви.
1964–1968. До се љу ју се пр ве по ро ди це Ру му на из обла сти Ма ра му ре ша, 

пре те жно адвен ти стич ке ве ро и спо ве сти. Ме шта ни их на зи ва ју сам ба та ри ма 
(„су бо та ри ма”). Де се так го ди на ка сни је у ме сто се ма сов но на се ља ва ју ру-
мун ске по ро ди це из жу па ни је Би стри ца, пре те жно из ме ста Тел чу Мик (рум. 
Tel ciu Mic).

1970. Усред по ра ста ни воа Мо ри ша по пла вље ни су обли жње на се ље 
Пер јам Порт и при о бал но зе мљи ште. Наћ вол ци по ди жу ве штач ку бра ну на 
ле вој оба ли Мо ри ша у свом ата ру.

1979. Ру мун ски епи скоп арад ски др Ви са ри он (Ашти ља ну) упу ћу је 
мол бу Ри мо ка то лич кој би ску пи ји у Те ми шва ру у ве зи са ко ри шће њем наћ-
вал ског ри мо ка то лич ког хра ма за бо го слу жбе не по тре бе пра во слав них Руму-
на у ме сту. Мол ба је од би је на, а ру мун ским вер ни ци ма је пре по ру че но да по-
ха ђа ју пра во слав ну срп ску цр кву у ме сту или ру мун ску пра во слав ну цр кву 
у су сед ном Се ку си ћу.55

1985. Епи скоп шу ма диј ски др Са ва (Ву ко вић), ад ми ни стра тор Епар хи је 
теми швар ске, слу жи ар хи је реј ску ли ту ру ги ју о хра мов ној сла ви. Би ла је ово 
пр ва ар хи па стир ска по се та Наћ вал ској па ро хи ји на кон ско ро по ла ве ка.

1988. Ге не рал но је об но вљен ри мо ка то лич ки храм; све ча но је обе ле же-
на сто го ди шњи ца од по ди за ња.

1989. Бо го слу же ња за по тре бе ру мун ских вер ни ка у ме сту од ви ја ју се 
у им про ви зо ва ној ка пе ли. Ка пе ла је осве ће на 1990.

1990. Уки да се срп ска че тво ро го ди шња (основ на) шко ла у ме сту.
1991. Прав но је ли кви ди ра на ме сна по љо при вред на про из вод на ко о пе-

ра ти ва (за дру га).
1994. Отво ре на је адвен ти сти стич ка бо го мо ља у ме сту, чи ја је из град ња 

тра ја ла 1990–1994. До та да, вер ни ци адвен ти сти сед мог да на са ста ја ли су 
се на мо ли тву по при ват ним ку ћа ма. 

1997. Пр ви пут у Наћ ва ли слу жи ли тур ги ју са да шњи епи скоп-ад ми ни-
стра тор Лу ки јан (Пан те лић). Осве шта на је спо ља ге не рал но об но вље на срп ска 
цр ква.

2001. Уми ре у ме сту уми ро вље ни про то је реј-ста вро фор Љу бо мир Бу-
га рин (р. 1909), ду го го ди шњи па рох наћ вал ски (1950–1978). Био је по след њи 
срп ски све ште ник ко ји је жи вео у ме сту и на кон пен зи о ни са ња.

2011. Ру мун ски ар хи е пи скоп арад ски др Ти мо теј (Се вић) тро но сао је 
но ви ру мун ски пра во слав ни храм по све ћен Све том ве ли ко му че ни ку Ди ми-
три ју. Храм је на стао адап та ци јом и до гра ђи ва њем по сто је ће ка пе ле; ра до ви 
су се од ви ја ли 2003–2007. 

2012. Оба вље ни су ра до ви на об но ви ме сног До ма кул ту ре.
2013. Отво рен је но ви мост пре ко Мо ри ша из ме ђу Не мач ког Сем пе тра 

и Печ ке, од из у зет ног зна ча ја за по ве зи ва ње на се ља са две ју оба ла ре ке. 
2014. По ста вље но је умет нич ко осве тље ње у пор ти срп ске цр кве.
2016. По пло ча ни су тро то а ри по је ди них ули ца.

55 Ar hi ve le Epi sco pi ei Ro ma no-Ca to li ce de Ti mişoa ra, Fond Pa ro hii, Pa ro hia Ro ma no-Catolică 
Sa tu Ma re, jud. Arad, б. б.
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2017. По че ла је из град ња се о ског во до во да. 
2018. Ас фал ти ра не су по преч не ули це. 
2019. Ге не рал но је об но вље на уну тра шњост срп ског хра ма.
2020. Об но вље на је згра да за ба ви шта.56 

RE TRO SPEC TI VA GEOGRAFICĂ, DEMOGRAFICĂ ȘI CRONOLOGICĂ  
A LOCALITĂŢII SA TU MA RE (ARAD) 

Du šan J. Po pov, De jan Po pov

Re zu mat

Luc ra rea prezintă ce le mai im por tan te da te ge o gra fi ce, de mo gra fi ce şi isto ri ce de-
spre lo cal ta tea Sa tu Ma re, un sat cu po pu laţie majoritară sârbă în tre cut, astăzi si tu at în 
ju deţul Arad, în România. Este prezentată struc tu ra demografică a pe ani şi naţio na li ta te, 
de la pri me le recensăminte înregistrate şi până în pre zent, cu re fe ri re specială la lo cu i to rii 
de et nie sârbă. Sunt con sem na te, cro no lo gic, eve ni men te le isto ri ce ca re au in f luenţat 
de zvol ta rea sa tu lui.

A GE O GRAP HI CAL, DE MO GRAP HI CAL AND  
CHRO NO LO GI CAL OVER VI EW OF SA TU MA RE (ARAD)

Du šan J. Po pov, De jan Po pov

Sum mary

The ar tic le pro vi des ge o grap hi cal, de mo grap hi cal and hi sto ri cal da ta on Sa tu Ma re 
(in Ser bian: Nać va la), a vil la ge that used to ha ve a ma jo ri tary Ser bian po pu la tion in the 
past, and which is to day a part of Arad Co unty, in Ro ma nia. The de mo grap hic et hni cal 
struc tu re of the vil la ge is pre sen ted, with spe ci fic in for ma tion on Ser bian in ha bi tants. A 
chro no lo gi cal list of the hi sto ri cal events that in flu en ced the de ve lop ment of the vil la ge 
is al so pre sen ted.

56 По да ци о еди ли тар ним (ко му нал ним) ра до ви ма са же ти су пре ма зва нич ним ин фор маци-
ја ма са но вог и ста рог сај та оп шти не Се ку сић: https://www.pri ma ri a se cu si gi u ar.ro/ и https://vec hi.
pri ma ri a se cu si gi u ar.ro [Прегледано: 26. 7. 2022].





UDC 783(=163.41)(498 Timișoara)

Д е ј а н  П о п о в

СНИМ ЦИ ЦР КВЕ НОГ ПО ЈА ЊА У АР ХИ ВУ  
ПРА ВО СЛАВ НЕ СРП СКЕ ЕПАР ХИ ЈЕ ТЕ МИ ШВАР СКЕ

СА ЖЕ ТАК: У ра ду је де таљ но опи сан са др жај две ју маг не то фон ских тра ка 
ко је се чу ва ју у Ар хи ву Пра во слав не срп ске епар хи је те ми швар ске. Тра ке са др же 
сним ке јед но гла сног (пев нич ког) срп ског цр кве ног по ја ња, пре те жно пе са ма из 
Осмо гла сни ка, по ау тох то ном, на род ном на пе ву, од но сно по нот ним за пи си ма 
Сте ва на Мо крањ ца, за бе ле же не 1973. го ди не. Сним ци су на ста ли на ини ци ја ти ву 
та да шњих епар хиј ских вла сти, а по ду хват је осми шљен као сво је вр стан уџ бе ник 
пр во бит но на ме њен та да шњим бо го сло ви ма Ср би ма ко ји су у то вре ме по ха ђа ли 
ру мун ске бо го сло ви је. У ра ду се го во ри и о кон тек сту на стан ка сни ма ка, а ис так-
ну та је и њи хо ва исто риј ска, бо го слов ско-ди дак тич ка и му зи ко ло шка вред ност.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: сним ци, маг не то фон ске тра ке, срп ско цр кве но по ја ње, 
Те ми швар.

Увод

Кра јем де ве де се тих го ди на про шло га XX ве ка имао сам при ли ку да у 
Епар хиј ском дво ру у Те ми шва ру ви дим и пре слу шам две маг не то фон ске 
тра ке мар ке OR WO на маг не то фо ну TE SLA, ко јим су и сни мље не. У пи та њу 
су пе сме из Осмо гла сни ка, као и по је ди не пра знич не сти хи ре са тзв. „утвр-
ђе ним” на пе ви ма1, скром ни уџ бе ник јед но гла сног (пев нич ког) пра во слав ног 
срп ског цр кве ног по ја ња.

Кон текст на стан ка сни ма ка

Рат не и по рат не не при ли ке оне мо гу ћи ле су да се кан ди да ти за срп ско 
све штен ство у Ру му ни ји шко лу ју у Ср би ји. То је по себ но из ра же но по сле 
Ре зо лу ци је Ин фор ма тив ног би роа у ве зи са ста њем у Ко му ни стич кој пар
ти ји Ју го сла ви је (1948), по ко јој су за о штре ни и ме ђу др жав ни од но си. Управа 

1 Утвр ђе ни на пе ви у пра во слав ном (срп ском) цр кве ном по ја њу од но се се на цр кве не пе сме 
са до бро уста ље ним од но сом из ме ђу тек ста и ме ло диј ских фра за, као по сле ди ца основ ног на чела 
у цр кве ној му зи ци да се ме ло ди ја при ла го ђа ва тек сту и та ко слу жи ис ти ца њу ње го вог сми сла.
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Пра во слав но га срп ског ви ка ри ја та те ми швар ског, ка ко су др жав не вла сти 
зва ле Епар хиј ску упра ву, су о че на са пре ком по тре бом, из ра ди ла је до зво лу 
и др жа ла Срп ску бо го сло ви ју у ма на сти ру Без ди ну и Те ми шва ру 1953–1961, 
ко ју су за вр ши ла 22 мла да све ште ни ка. Да ље су се срп ски кан ди да ти шко-
ло ва ли у ру мун ским бо го сло ви ја ма, нај ви ше у Ка ран се бе шу. 

У срп ској Без дин ско-те ми швар ској бо го сло ви ји на став ни про грам је 
пред ви ђао уче ње цр кве ног по ја ња у свим раз ре ди ма. Пре да ва чи су би ли 
све ште ни ци: Љу бо мир Бу га рин и Вељ ко Уни пан – у ма на сти ру Без ди ну, и 
Па вле Мар ко вић – у Те ми шва ру.2 За кан ди да те у ру мун ским бо го сло ви ја ма 
ва ља ло је по пу ни ти пра зни ну ко ја се од но си ла на спе ци фич не пред ме те, 
пр вен стве но на срп ско по ја ње и исто ри ју Срп ске цр кве. Срп ски пра во слав-
ни ви ка ри јат је, у до го во ру са ру мун ским цр кве ним и све тов ним вла сти ма, 
од ре дио све ште ни ка Дра го ми ра Пет ко ва, та да шњег па ро ха у Са ра во ли (Та-
ми шка жу па ни ја) за хо но рар ног пре да ва ча за по ме ну те пред ме те у Ка рансе-
бе шкој бо го сло ви ји, по чев са 1. ок то бром 1975. го ди не.3

Иа ко се у Ка ран се бе шкој бо го сло ви ји пре да ва ло ру мун ско по ја ње по 
ба нат ском на пе ву ко је је, ме ло диј ски, ве о ма слич но тра ди ци о нал ном срп ском 
цр кве ном по ја њу,4 Упра ва Ви ка ри ја та је пред у зе ла не ко ли ко зна чај них ко-
ра ка, о ко ји ма је са чу ван на пис у та да шњем цр кве ном гла си лу:

Као што је већ об ја вље но у на шем Бил те ну, у бо го слов ском Се ми на ру у 
Ка ран се бе шу спре ма ју се мла ди бо го сло ви Ср би ко ји ће слу жи ти на на шим 
срп ским па ро хи ја ма. Да би се по пу ни ло њи хо во зна ње ко је им је по треб но за 
ову слу жбу, по за ми сли о. Ви ка ра Ђор ђа Хра ни са вље ви ћа, одр жа ва се у про-
сто ри ја ма Ви ка ри ја та, за вре ме лет њег рас пу ста са овим бо го сло ви ма те чај из 
цр кве но сло вен ског је зи ка и цр кве ног по ја ња.

Са ве то дав ни од бор Срп. прав. Ви ка ри ја та од лу чио је да се за ту свр ху 
ку пи маг не то фон и да се на ње го вој тра ци сни ми на ше осмо гла сно цр кве но 
по ја ње, ко је ће се на том те ча ју пре да ва ти.

За овај рад од ре ђе ни су о. Љу бо мир Ива нов, па рох сем пе тар ски, бив ши 
про фе сор Кар ло вач ке Бо го сло ви је и о. Све ти слав Се ле жа но вић свешт. у пен-
зи ји,5 као до бри по зна ва о ци на шег цр кве ног по ја ња. Они су на из ме нич ним 
по ја њем сни ми ли осмо гла сно по ја ње по кар ло вач ком на пе ву. О. Љ. Ива нов 
сни мио је по себ но и це ло осмо гла сно по ја ње по нот ном осмо гла сни ку Ст. Мо-
крањ ца, на шег нај ве ћег цр кве ног ком по зи то ра.

2 Исто, стр. 28–29.
3 Бил тен срп ског пра во слав ног ви ка ри ја та у Те ми шва ру, год. IV, бр. 3–4/1975, стр. 37–38. 

Пре ма усме ном ка зи ва њу про те Дра го ми ра Пет ко ва (1931–2000), он је пу то вао јед ном не дељ но 
у Ка ран се беш ра ди пре да ва ња. Ина че, у до тич ној уста но ви одр жа ва ни су и ис пи ти за оспо-
со бља ва ње по је ди них цр кве них по ја ца, ко ји су би ли за по сле ни при срп ским па ро хи ја ма у Ру-
му ни ји.

4 Слич но сти из ме ђу срп ског цр кве ног по ја ња (тзв. кар ло вач ког по ја ња) и ру мун ског цр кве-
ног по ја ња у Ба на ту пред мет су му зи ко ло шких ис тра жи ва ња, али још увек ни су об у хва ће не у 
од го ва ра ју ћој сту ди ји. Ра ди по ре ђе ња на пе ва, вид.: Не над М. Ба рач ки, Нот ни збор ник срп ског 
на род ног цр кве ног по ја ња по кар ло вач ком на пе ву (фо то тип ско из да ње), Кра гу је вац 1995, од но сно 
Ni co lae Be lean, Cântări bi se ri ceşti tra diţio na le (Ediţia a II-a), Ti mişoa ra 2005. 

5 Би о би бли о граф ске по дат ке о све ште ни ци ма-из во ђа чи ма поменутим у овом раду вид. у: 
Сте ван Бу гар ски, 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, 
Тем пус, Те ми швар 2020.
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Пр ви ова кав те чај од 14 да на одр жан је ав гу ста ме се ца 1973. год. По што је 
он по ка зао леп успех и оправ дао ње го ву за ми сао, те ча ји ће се одр жа ва ти и у 
бу ду ће.6

На пис от кла ња сва ку мо гу ћу сум њу у ве зи са вре ме ном на стан ка до-
тич них тра ка (ко је ће мо у ра ду на зва ти Тра ком бр. 1, од но сно бр. 2), као и 
(до не кле) са из во ђа чи ма цр кве них пе са ма на сним ци ма. На и ме, ис по ста ви-
ло се да сни мак ни су оства ри ли са мо про то је ре ји Се ле жа но вић и Ива нов. 
На Тра ци бр. 1, ко ја са др жи осмо гла сно по ја ње по „ау тох то ном на пе ву”7, све 
до пе са ма ко је при па да ју 4. гла су, на сним ци ма се по ја вљу ју, исти на рет ко 
и на ма хо ве, све ште ни ци ко ји су у то вре ме би ли за по сле ни при Срп ском 
ви ка ри ја ту у Те ми шва ру (Ђор ђе Хра ни са вље вић, Вла ди мир Мар ко вић и 
Ми ли вој Ка чик). 

Сни мље не пе сме на тра ка ма гру пи са не су пре ма њи хо вом уста ље ном 
ре до сле ду на бо го слу же њи ма, она ко ка ко се и ина че по ја вљу ју у књи га ма и 
штам па ним збор ни ци ма. По је ди ним пе сма ма прет хо де об ја шње ња (на ја ве), 
би ло у ве зи са вр стом, би ло у ве зи са све ште ним рад ња ма ко је се вр ше то ком 
пе ва ња до тич не пе сме.8 

Са тех нич ког гле ди шта, сним ци су ре а ли зо ва ни у мо нофор ма ту, си гур но 
ра ди уште де маг не то фон ских тра ка, од но сно удво стру ча ва ња рас по ло жи вог 
вре ме на на њи ма. Сто га, Тра ка бр. 1 (сем јед но га де ла ко ји са др жи проб не 
сним ке) об у хва та 270 ми ну та, а Тра ка бр. 2 чак 368 ми ну та дра го це них сни-
ма ка цр кве ног по ја ња. Сним ци је су ама тер ски, али су нај ве ро ват ни је за бе-
ле же ни уз по моћ спољ ног, руч ног ми кро фо на, што је до дат но до при не ло 
њи хо вом са свим при стој ном ква ли те ту. 

У на став ку се де таљ но на во ди са др жај две ју тра ка, уз те мат ско гру пи-
са ње ну ме ра у ре до сле ду у ко јем се по ја вљу ју. Уз ну ме ре, у слу ча ју Тра ке 
бр. 1, рим ским бро је ви ма су на зна че ни све ште ни ци-пе ва чи, та ко ђе у ре до-
сле ду у ко јем се по ја вљу ју: I – Све ти слав Се ле жа но вић, II – Ми ли вој Ка чик, 
III – Ђор ђе Хра ни са вље вић, IV – Вла ди мир Мар ко вић, V – Љу бо мир Ива нов. 
Ну ме ре у пр вом де лу Тра ке бр. 2 по ре ди ли смо пре ма штам па ном из да њу 
Осмо гла сни ка Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо крањ ца (Тре ће из да ње, Бео град 1964). 
Из о ста вље на су вер бал на об ја шње ња ко ја су укљу че на ис пред по је ди них 
ну ме ра или из ме ђу њих.

6 Љу бо мир Ива нов, „Дво не дељ но струч но спре ма ње на ших бо го сло ва”, Бил тен Срп ског 
пра во слав ног ви ка ри ја та у Те ми шва ру, год. II, бр. 3/1973, стр. 19.

7 Ни је, ни у ком слу ча ју, раз ли чит осмо гла сни ме ло диј ски си стем, не го ло кал на ме ло диј ска 
прак са, то јест ма ња од сту па ња (пре све га у укра си ма и по је ди ним фра за ма) у од но су на „стан-
дард не”, нај ра спро стра ње ни је нот не за пи се ме ло гра фа срп ског по ја ња (Сте ва на Ст. Мо крањ ца, 
Не на да Ба рач ког, и дру гих). До тич не раз ли ке су при род ни ре зул тат по нај ви ше усме ног уче ња 
по ја ња и пре но ше ња с ге не ра ци је на ге не ра ци ју. 

8 То ком ци клу са пе са ма ко је при па да ју 1. гла су, про то је реј Ђор ђе Хра ни са вље вић сни мио 
је ова ква об ја шње ња/на ја ве: „По сле ма ле јек те ни је, [следи] дру ги сје да лен”, или: „По је се не по-
роч ни тро па ри, за ко је вре ме све ште ник ка ди, за ко је се вре ме зво ни”. Ова су об ја шње ња да та 
са мо у овом ци клу су; у оста ли ма су да те са мо на ја ве ну ме ра: „Сти хи ре на сти хов ње”, „Сте пе на”, 
„Бла же ни гла са”, итд.
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Са др жај тра ка (са об ја шње њи ма)

ТРА КА 1

Пр ва стра на, пр ви ка нал: Проб ни, не ре ле вант ни сним ци. 

Дру га стра на, пр ви ка нал (96 ми ну та9)

Глас 1.
– Сти хи ре на „Го спо ди во звах”I: Го спо ди во звах • Да ис пра вит сја • Хва

ли те Го спо да вси ја зи ци… Ве чер њи ја наш ја мо ли тви • Ја ко утвер ди сја… 
Оби ди те љу ди је Си он • Сла ва... И ни ње… Все мир ну ју сла ву

– Сти хов ње стихиреII: Стра сти ју Тво је ју Хри сте • Сла ва… И ни ње… 
Се ис пол ни сја Иса ји но про ро че ни је

– Тро пар и богородиченII: Ка ме ни за пе ча та ну от ју деј • Сла ва… И ни ње… 
Га ври лу вје шчав шу10

– Пр ви сједаленI: Гроб твој спа се во ји ни стре гу шчи • Вос кре сни Го спо
ди… Ко кре сту при гвожд сја • Сла ва… И ни ње… Ма тер Тја Бо жи ју

– Дру ги сједаленI: Же ни ко гро бу
– Сте пе на, пр ви антифонII: Вњег да скор бје ти ми • Пу сти ним не пре ста

но је • Сла ва… И ни ње… Свја то му Ду ху
– Сте пе на, дру ги антифонII: На го ри тво јих • Де сно ју Тво је ју ру ко ју • 

Сла ва... И ни ње… Свја тим Ду хом
– Сте пе на, тре ћи антифонI: О рек ших мње • До му Да ви до вје страх ве лик 

• Сла ва…11 Свја то му Ду ху
– ПрокименI: Ни ње вос кре сну12

– Ве ли чит ду ша мо ја Го спо да… Чест њеј шу ју херувимII • Ја ко при зр је 
на сми ре ни је ра би сво је ја (при пев)II • Ја ко со тво ри мње ве ли чи је сиљ ниј 
(при пев)II • Со тво ри дер жа ву ми шце ју сво је ју (при пев)II • Низ ло жи сиљ ни ја 
со пре стол (при пев)II • Вос при јат Изра и ља отро ка сво је го (при пев)II

– Хва лит не стихиреI: Всја ко је ди ха ни је • Хва ли те Је го вси ан ге ли Је го • 
Хва ли те Је го в тим па ње и ли цје… По јем Тво ју Хри сте спа си тељ ну ју страст 
• Всја ко је ди ха ни је… Крест пре тер пје виј

– И ни ње… Пре бла го сло ве на јесиII

– Ве ли ко славословљеII

– Вас кр сни тро пар: Дњес спа се ни је ми ру бистII

– БлаженаI: Бла же ни ми ло сти ви(ји )… Сње ди ју из ве де • Бла же ни чи
сти(ји ) серд цем… По кла ња ју сја стра стем Тво јим • Бла же ни ми ро твор ци… 
Рас пјал је си без гр је шне • Бла же ни из гна ни прав ди ра ди… Храм твој тје ле сниј

9 На зна че на ми ну та жа (тра ја ње) од но си се на тра ја ње сни ма ка, а не на укуп ни вре мен ски 
ка па ци тет тра ке.

10 Не до ста је, сход но уста ље ном ре до сле ду, стих Бог Го спод и ја ви сја нам.
11 Из о ста вљен је при пев И ни ње… Пре ма уо би ча је ној прак си, овај се стих узи ма са Сла ва… 

И ни ње…, а пре ма Ок то и ху, пе ва се два пу та, јед ном са Сла ва…, а по том са И ни ње…
12 Не до ста ју, сход но уста ље ном ре до сле ду, сти хо ви Всја ко је ди ха ни је, ко ји се пе ва ју од мах 

на кон про ки ме на.
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– Кон дак: Сла ва… И ни ње… Вос кресл је си ја ко БогII

– Про ки мен апо сто ла: Бу ди Го спо ди ми лост Тво ја на насI

Глас 2.
– Сти хи ре на „Го спо ди во звах”I: Го спо ди во звах • Да ис пра вит сја • Хва

ли те Го спо да вси ја зи ци… Пре жде вјек от От ца • Ја ко утвер ди сја… Хри стос 
спас наш • Сла ва... И ни ње… Преј де сјен за ко на ја

– Сти хов ње стихиреI: Вос кре се ни је Тво је Хри сте Спа се • Сла ва… И 
ни ње… О чу де се но ва го

– Тро пар и богородиченI: Јег да сниз шел је си • Сла ва... И ни ње… Всја 
па че сми сла

– Бог ГосподI

– Пр ви сједаленI: Бла го о бра зниј Јо сиф • Сла ва... И ни ње… Пре про сла вље
на је си

– Дру ги сједаленI: Ка мен гроб ниј
– Сте пе на, пр ви ан ти фон: На не бо очи пу шча ју мо је го сердцаIII • По ми

луј нас согрјешајушихIII • Сла ва… И ни ње… Свја то му ДухуI

– Сте пе на, дру ги ан ти фон: Ашче не ГосподIII • Зу бом ихIII • Сла ва... И 
ни ње… Свја то му ДухуI

– Сте пе на, тре ћи ан ти фон: Над је ју шиј сја на ГосподаIII • В бе за ко ни ји 
рук својихIII • Сла ва… И ни ње… Свја тим ДухомI

– ПрокименI: Во ста ни Го спо ди Бо же мој13

– Ве ли чит ду ша мо ја Го спо да… Чест њеј шу ју херувимI • Ја ко при зр је на 
сми ре ни је ра би сво је ја (при пев)III • Ја ко со тво ри мње ве ли чи је сиљ ниј (при пев)I 
• Со тво ри дер жа ву ми шце ју сво је ју (при пев)III • Низ ло жи сиљ ни ја со пре стол 
(при пев)I • Вос при јат Изра и ља отро ка сво је го (при пев)III 

– Хва лит не сти хи ре: Всја ко је диханијеI • Хва ли те Је го вси ан ге ли ЈегоIII 
• Хва ли те Је го в тим па њех и ли цје… Всја ко је ди ха ни је и всја тварI • Всја које 
ди ха ни је… Да ре кут ЈудејеIII

– И ни ње… Пре бла го сло ве на јесиIII

– Ве ли ко славословљеIII,I

– Вас кр сни тро пар: Вос крес из гробаV

– Бла же на: Бла же ни ми ло сти ви(ји )… Глас ти приносимI • Бла же ни 
чи сти(ји ) серд цем… Крест Те бје приносимIII • Бла же ни ми ро твор ци… По кла
ња јем сја Тво је му ВладикоI • Бла же ни из гна ни прав ди ра ди… Смер ти ју Тво је ју 
ГосподиIII

– Кон дак: Сла ва… И ни ње… Вос кресл је си от гробаI

– Про ки мен апо сто ла: Кр је пост мо ја и пје ни је мо је ГосподI

Глас 3.
– Сти хи ре на „Го спо ди во звах”: Го спо ди возвахI • Да исправитсјаIV • 

Хва ли те Го спо да вси ја зи ци… Тво јим кре стом Хри сте спасеI • Ја ко утвер
ди сја… Про свје ти ша сја всјаческајаIV • Сла ва… И ни ње… Ка ко не дивимсјаI

– Сти хов ње сти хи ре: Стра сти ју Тво је Хри сте омра чи виј солнцеIII • 
Сла ва… И ни ње… Без сје ме не о бо же стве на го ДухаI

13 Исто.
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– Тро пар и бо го ро ди чен: Да ве се љат сја не бе сна ја IV • Сла ва… И ни ње… 
Тја ходатајствовавшујуIII

– Бог ГосподI

– Пр ви сје да лен: Хри стос от мертвихI • Сла ва… И ни ње… Кра со тје 
дјев ства твојегоI

– Дру ги сје да лен: Не из мје на го божестваI

– Сте пе на, пр ви ан ти фон: Пљен Си он ти из јал јесиI • В југ сјејушчијIII • 
Сла ва… И ни ње…Свја то му Ду ху всја ко је бла го да ри је IV

– Сте пе на, дру ги ан ти фон: Ашче не Го спод созиждетI • Пло да чревнагоIII 
• Сла ва… И ни ње… Свја тим Ду хом прозритсјаIV

– Сте пе на, тре ћи ан ти фон: Бо ја шчи(ји )сј а Го спо да блажениI • О крест 
тра пе зи ТвојаIII • Сла ва… И ни ње… Свја тим Ду хом всја ко је бо гат ство IV

– ПрокименI: Рци те во ја зи цјех14

– Ве ли чит ду ша мо ја Го спо да… Чест њеј шу ју херувимI • Ја ко при зр је на 
сми ре ни је ра би сво је ја (при пев)II • Ја ко со тво ри мње ве ли чи је сиљ ниј (при пев)
I • Со тво ри дер жа ву ми шце ју сво је ју (при пев)II • Низ ло жи сиљ ни ја со пре
стол (при пев)I • Вос при јат Изра и ља отро ка сво је го (при пев)II

– Хва лит не сти хи ре: Всја ко је диханијеI • Хва ли те Је го вси ан ге ли ЈегоII 
• Хва ли те Је го в тим па ње и ли цје… При ди те вси јазициI • Всја ко је ди ха ни је… 
По вје да ша всја чудесаII

– И ни ње… Пре бла го сло ве на је си…I

– Ве ли ко славословљеIII, I, II, IV; 15

Пр ва стра на, дру ги ка нал (95 ми ну та)
– Бла же на: Бла же ни ми ло сти ви(ји )… Отвер ша го ХристеI • Бла же

ни чи сти(ји ) серд цем… Со гр је ших нас смертнојуII • Бла же ни ми ро твор ци… 
Вос крес из мертвихI • Бла же ни из гна ни прав ди ра ди… Три днев ним тво јим 
погребенијемIII

– Кон дак: Сла ва… И ни ње… Вос кресл је си днесI

– Про ки мен апо сто ла: Пој те Бо гу на ше му, појтеI

Глас 4.
– Сти хи ре на „Го спо ди во звах”: Го спо ди возвахI • Да исправитсјаV • 

Хва ли те Го спо да вси ја зи ци… Жи во твор ја ше му Тво је му крестуI • Ја ко 
утвер ди сја … Дре ва преслушанијаV • СлаваI… И нињеV… Иже те бе радиI

– Сти хов ње сти хи ре: Го спо ди воз шед на крестV • СлаваI… И нињеV… 
При зри на мољенијаI

– Тро пар и бо го ро ди чен: Свје тлу ју вос кре се ни ја проповједV • СлаваI… 
И нињеV… Је же от вјекаI

– Бог ГосподI

– Пр ви сје да лен: Во зр јев ше на гроб ниј входI • СлаваV… И нињеI… Уди
ви сја ЈосифV

– Дру ги сје да лен: Вос кресл је си ја ко без смерт ниј I

14 Исто.
15 Сни мак оште ћен. Не до ста је вас кр сни тро пар по сле Сла во сло вља.
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– Сте пе на, пр ви ан ти фон: От ју но сти мојејаV • Не на ви дја шчи ји СионаI 
• СлаваV… И ни ње… Свја тим ДухомV

– Сте пе на, дру ги ан ти фон: Во звах к Те бје ГосподиI • На Го спо да надеждуV 
• СлаваI… И нињеV… Свја тим ДухомI 

– Сте пе на, тре ћи ан ти фон: Серд це мојеV • К ма те ри својејI • Свја тим 
ДухомV,16

– Про ки мен: Вос кре сни Го спо ди по мо зи намI

– Всја ко је диханијеV • Всја ко је ди ха ни је (тре ћи пут)I

– Ве ли чит ду ша мо ја Го спо да… Чест њеј шу ју херувимI • Ја ко при зр је на 
сми ре ни је ра би сво је ја (при пев)V • Ја ко со тво ри мње ве ли чи је сиљ ниј (при пев)I 
• Со тво ри дер жа ву ми шце ју сво је ју (при пев)V • Низ ло жи сиљ ни ја со пре стол 
(при пев)I • Вос при јат Изра и ља отро ка сво је го (при пев)V

– Хва лит не сти хи ре: Всја ко је диханијеI • Хва ли те Је го вси ан ге ли ЈегоV 
• Хва ли те Је го в тим па њех и ли цје… Крест пре тер пје виј и смертI • Всја које 
ди ха ни је… Кре стом Тво јим ХристеV

– И ни ње… Пре бла го сло ве на јесиI

– Ве ли ко славословљеV, I

– Вас кр сни тро пар: Вос крес из гробаV

– Бла же на: Бла же ни ми ло сти ви(ји )… Дре вом АдамI • Бла же ни чи сти(ји ) 
серд цем… Во зне сиј сја на крестV • Бла же ни ми ро твор ци… Ру ко пи са ни је 
нашеI • Бла же ни из гна ни прав ди ра ди… Расп ниј сја и воскресијV

– Кон дак: Спас и из бавитељI

– Про ки мен апо сто ла: Ја ко возвеличишасјаV

Глас 5.
– Сти хи ре на „Го спо ди во звах”: Го спо ди возвахI • Да исправитсјаV • Хва

ли те Го спо да вси ја зи ци… Чест ним тво јим крестомI • Ја ко утвер ди сја … 
Вос кре се ни је дајајV • СлаваI… И нињеV… В чер њем мориI

– Сти хов ње сти хи ре: Те бе во пло шче на го Спа са ХристаV • СлаваI… И 
нињеV… Храм и двер јесиI

– Тро пар и бо го ро ди чен: Со бе зна чал но је словоV • СлаваI… И нињеV… 
Ра дуј сја две ре ГосподњаI

– Бог ГосподI, V

– Пр ви сје да лен: Крест Го спо дењ похвалимI • СлаваV… И нињеI… Ра дуј сја 
свја та ја гороV

– Дру ги сје да лен: Го спо ди по три днев ном Тво јем воскресенијиI

– Сте пе на, пр ви ан ти фон: Вњег да скор бје ти мњеV • Пу сти њим животI 
• СлаваV… И нињеI… Свја тим ДухомV

– Сте пе на, дру ги ан ти фон: На го ри душеI • Де сна ја Тво ја рукаV • СлаваI… 
И нињеV… Свја то му ДухуI 

– Сте пе на, тре ћи ан ти фон: О рек ших мњеV • В до му ДавидовјеI • СлаваV… 
И ни ње… Свја то му ДухуV

– Про ки мен: Вос кре сни Го спо ди Бо же мојI

– Всја ко је диханијеV • Всја ко је ди ха ни је (тре ћи пут)I

16 Из о ста вљен је при пев: Сла ва… И ни ње…
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– Ве ли чит ду ша мо ја Го спо да… Чест њеј шу ју херувимI • Ја ко при зр је на 
сми ре ни је ра би сво је ја (при пев)V • Ја ко со тво ри мње ве ли чи је сиљ ниј (при пев)I 
• Со тво ри дер жа ву ми шце ју сво је ју (при пев)V • Низ ло жи сиљ ни ја со пре стол 
(при пев)I • Вос при јат Изра и ља отро ка сво је го (при пев)V

– Хва лит не сти хи ре: Всја ко је диханијеI • Хва ли те Је го вси ан ге ли ЈегоV 
• Хва ли те Је го в тим па њех и лицјеI… Го спо ди, за пе ча та ну гробуV • Всја ко је 
диханијеI… Го спо ди, ве ре ји вјечнијаV

– И ни ње… Пре бла го сло ве на јесиV

– Ве ли ко славословљеI,V 

– Вас кр сни тро пар: Вос крес из гробаV; 17

– Бла же на: Бла же ни ми ло сти ви(ји )… Раз бој ник на крестјеI • Бла же ни 
чи сти(ји ) серд цем… Иже на дре вје крестњемV • Бла же ни ми ро твор ци… 
Смер ти ју Тво је ју ХристеI • Бла же ни из гна ни прав ди ра ди… На гроб Твој, 
ХристеV

– Кон дак: Ко аду Спа се мој со шел јесиV

– Про ки мен апо сто ла: Ти го спо ди со хра ни ши ниI

Глас 6.
– Сти хи ре на „Го спо ди во звах”: Го спо ди возвахI • Да исправитсјаV • 

Хва ли те Го спо да вси ја зи ци… По бје ду имје јај ХристеI • Ја ко утвер ди сја… 
Дњес Хри стос смерт поправV • СлаваI… И нињеV… Кто те бе не ублажитI

– Сти хов ње сти хи ре: Вос кре се ни је Тво је Хри сте СпасеV • СлаваI… И 
нињеV… Тво рец и из бавитељI

– Тро пар и бо го ро ди чен: Ан гел ски ја силиV • СлаваI… И нињеV… Бла го
сло ве ну ју нарекијI

– Бог ГосподV, I

– Пр ви сје да лен: Гро бу отверстуI • СлаваV… И нињеI… Пред на пи су јет 
ГедеонV

– Дру ги сје да лен: Жи вот во гро бје возлежашеI

– Сте пе на, пр ви ан ти фон: На не бо очи мојиV • По ми луј нас, уничиженихI 
• СлаваV… И нињеI… Свја то му ДухуV

– Сте пе на, дру ги ан ти фон: Ашче не ГосподI • Зу би ихV • СлаваI… И нињеV… 
Свја тим ДухомI 

– Сте пе на, тре ћи ан ти фон: Над је ју шчи ји сја на ГосподаV • В бе за ко ни ја 
рук својихI • СлаваV… И нињеI… Свја та го ДухаV

– Про ки мен: Го спо ди во здвиг ни си лу ТвојуI

– Всја ко је диханијеV • Всја ко је ди ха ни је (тре ћи пут)I

– Ве ли чит ду ша мо ја Го спо да… Чест њеј шу ју хе ру вим V • Ја ко при зр је 
на сми ре ни је ра би сво је ја (при пев)I • Ја ко со тво ри мње ве ли чи је сиљ ниј (при-
пев)V • Со тво ри дер жа ву ми шце ју сво је ју (при пев)I • Низ ло жи сиљ ни ја со 
пре стол (при пев)V • Вос при јат Изра и ља отро ка сво је го (при пев)I

17 Си гур но ома шком, от пе ван је тро пар Вос крес из гро ба (ко ји се пе ва ако је вла да ју ћи глас 
2, 4, 6. или 8), уме сто уо би ча је ног тро па ра Дњес спа се ни је ми ру бист (ко ји се пе ва ако је вла да ју ћи 
глас 1, 3, 5. или 7). Са стро го ди дак тич ког ста но ви шта, ну ме ра је сте до бар при мер „кро је ња” (техни-
ке при ла го ђа ва ња од ре ђе них ме ло диј ских фра за пре ма по сто је ћем тек сту, ко ја се нај че шће кори сти 
при сва ко днев ним бо го слу же њи ма Пра во слав не цр кве, ка да се не пе ва ју тзв. „утвр ђе не” пе сме, 
то јест пе сме са уста ље ним од но сом из ме ђу тек ста и ме ло диј ских фра за), по ме ло ди ји 5. гла са. 
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Дру га стра на, дру ги ка нал (79 ми ну та)
– Хва лит не сти хи ре: Всја ко је диханијеI • Хва ли те Је го вси ан ге ли ЈегоV 

• Хва ли те Је го в тим па њех и ли цје… Крест Твој, ГосподиI • Всја ко је ди ха ни је… 
По гре бе ни је тво је ВладикоV

– И ни ње… Пре бла го сло ве на јесиI

– Ве ли ко сла во сло вље V,I 

– Вас кр сни тро пар: Вос крес из гробаI

– Бла же на: Бла же ни ми ло сти ви(ји )… По мја ни мјаV • Бла же ни чи сти(ји ) 
серд цем… Дре вом Ада ма прелстившагосјаI • Бла же ни ми ро твор ци… Адо ва 
вратаV • Бла же ни из гна ни прав ди ра ди… По мја ни мјаI

– Кон дак: Жи во на чаљ но ју дланијуV

– Про ки мен апо сто ла: Спа си Го спо ди љу ди ТвојаI

Глас 7.
– Сти хи ре на „Го спо ди во звах”: Го спо ди возвахI • Да исправитсјаV • 

Хва ли те Го спо да вси ја зи ци… При ди те во зра ду јем сја ГосподевиI • Ја ко 
утвер ди сја … Крест пре тер пјел је си СпасеV • СлаваI… И нињеV… Ма ти убоI

– Сти хов ње сти хи ре: Вос кресл је си из гро ба Спа се мираV • СлаваI… И 
нињеV… Под кров твој владичицеI

– Тро пар и бо го ро ди чен: Раз ру шил јесиV • СлаваI… И нињеV… Ја ко на
ше го воскресенијаI

– Бог ГосподI

– Пр ви сје да лен: Жи зањ во гробјеV • СлаваI… И нињеV… Рас пен ша го сја 
нас радиI

– Дру ги сје да лен: За пе ча та ну гробуV

– Сте пе на, пр ви ан ти фон: Пљен СионI • В југ сјејајV • СлаваI… И нињеV… 
Свја тим ДухомI

– Сте пе на, дру ги ан ти фон: Ашче не ГосподV • Пло да чревнаI • СлаваV… 
И нињеI… Свја тим ДухомV

– Сте пе на, тре ћи ан ти фон: Бо ја шчи ји сја ГосподаI • О крест трапезиV 
• СлаваI… И нињеV… Свја тим ДухомI

– Про ки мен: Вос кре сни Го спо ди Бо же мојV

– Всја ко је диханијеV • Всја ко је ди ха ни је (тре ћи пут)I

– Ве ли чит ду ша мо ја Го спо да… Чест њеј шу ју херувимI • Ја ко при зр је на 
сми ре ни је ра би сво је ја (при пев)V • Ја ко со тво ри мње ве ли чи је сиљ ниј (при пев)I 
• Со тво ри дер жа ву ми шце ју сво је ју (при пев)V • Низ ло жи сиљ ни ја со пре стол 
(при пев)I • Вос при јат Изра и ља отро ка сво је го (при пев)V

– Хва лит не сти хи ре: Всја ко је диханијеI • Хва ли те Је го вси ан ге ли ЈегоV 
• Хва ли те Је го в тим па њех и ли цје… Вос кре се Хри стос из мертвихI • Всја
ко је ди ха ни је… Вос кре се ни је Хри сто во видјевшеV

– И ни ње… Пре бла го сло ве на јесиI

– Ве ли ко славословљеV, I 

– Вас кр сни тро пар: Дњес спа се ни је ми ру бистI

– Бла же на: Бла же ни ми ло сти ви(ји )… Кра сен бјеI • Бла же ни чи сти(ји ) 
серд цем… На крест во знес сја шчедреV • Бла же ни ми ро твор ци… Пр гво зди виј 
на крестI • Бла же ни из гна ни прав ди ра ди… Из ли ја јадV
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– Кон дак: СлаваI… И нињеV… Не кто му державаI

– Про ки мен апо сто ла: Го спод кр је пост љу дем сво јим дастV

Глас 8.
– Сти хи ре на „Го спо ди во звах”: Го спо ди возвахI • Да исправитсјаV • 

Хва ли те Го спо да вси ја зи ци… Ве чер њу ју пјесанI • Ја ко утвер ди сја … Го спо ди, 
ГосподиV • СлаваV… И нињеI… Цар небеснијV

– Сти хов ње сти хи ре: Воз шел је си на крестV • СлаваI… И нињеV… Без
не вјест на ја ДјевоI

– Тро пар и бо го ро ди чен: С ви со ти сниз шел јесиV • СлаваI… И нињеV… 
Иже нас радиI

– Бог ГосподI

– Пр ви сје да лен: Вос кресл јесиV • СлаваI… И нињеV… Не бе сну ју дверI

– Дру ги сје да лен: Че ло вје ци Спа ве гроб твој запечатачаV

– Сте пе на, пр ви ан ти фон: От ју но сти мојејаI • Не на ви дја шчи ји СионаV 
• СлаваI… И нињеV… Свја тим ДухомI

– Сте пе на, дру ги ан ти фон: Серд це мојеV • На Го спо да имје јај надеждуI 
• СлаваV… И нињеI… Свја тим ДухомV

– Сте пе на, тре ћи ан ти фон: Во звах к ТебјеI • К ма те ри својејV • СлаваI… 
И нињеV… Свја тим ДухомI

– Сте пе на, че твр ти ан ти фон: Се ни ње что доброV • О ри зје својејI • 
СлаваV… И нињеI… Свја тим ДухомV

– Про ки мен: Во ца рит сја Го спод во вјек I

– Всја ко је диханијеV • Всја ко је ди ха ни је (тре ћи пут)I

– Ве ли чит ду ша мо ја Го спо да… Чест њеј шу ју херувимI • Ја ко при зр је на 
сми ре ни је ра би сво је ја (при пев)V • Ја ко со тво ри мње ве ли чи је сиљ ниј (при пев)I 
• Со тво ри дер жа ву ми шце ју сво је ју (при пев)V • Низ ло жи сиљ ни ја со пре стол 
(при пев)I • Вос при јат Изра и ља отро ка сво је го (при пев)V

– Хва лит не сти хи ре: Всја ко је диханијеI • Хва ли те Је го вси ан ге ли ЈегоV 
• Хва ли те Је го в тим па њех и ли цје… Го спо ди, ашче и судилишчуI • Всја ко је 
ди ха ни је… Го спо ди, ору жи је на дијаволаV

– И ни ње… Пре бла го сло ве на јесиI

– Ве ли ко славословљеV,I 

– Вас кр сни тро пар: Вос крес из гробаI

– Бла же на: Бла же ни ми ло сти ви(ји )… По мја ни насI • Бла же ни чи сти(ји ) 
серд цем… Сли ши АдамеV • Бла же ни ми ро твор ци… На дре вје при гво жден 
бивI • Бла же ни из гна ни прав ди ра ди… Дњес ХристосV

– Кон дак: СлаваV… И нињеI… Вос крес из гробаV

– Про ки мен апо сто ла: По мо ли те сја и воздадитеI

До да ци
– Је ван ђе ље ко је се чи та на чи ну ма лог осве ће ња во де (Зач. 14, Јн. 5, 1–4)
– Је ван ђе ље ко је се чи та на опе лу (Зач. 16, Јн. 5, 24–30)
– Је ван ђе ље 1. вас кр сно, ујед но и је ван ђе ље ко је се чи та на Кр ште њу 

(Зач. 116, Мт. 28, 16–20)
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ТРА КА 2

Пр ва стра на, пр ви ка нал (92 ми ну та)
Сни мак по чи ње Обра зло же њем про те Љу бо ми ра Ива но ва, ко је до носимо 

у це ли ни:

Ова маг не то фон ска тра ка са др жи део осмо гла сног цр кве ног по ја ња по 
нот ном „Осмо гла сни ку” Сте ва на Мо крањ ца, за тим, по ја ње ко је се че сто 
чу је на ве чер њи, ју тре њи, ли тур ги ји и на опе лу, и нај зад, утвр ђе не сти хи ре 
не ких пра зни ка.

Она је по ста ла по за ми сли пре ча сног го спо ди на ви ка ра Ђор ђа Хра ни
са вље ви ћа, по што се ука за ла по тре ба да се на ши бо го сло ви Ср би, ко ји су 
свр ши ли ру мун ске бо го слов ске шко ле упу те у срп ско цр кве но по ја ње. За оства
ре ње ове сво је за ми сли, отац ви кар је иза брао ме не, ма да сам већ ис пу нио 
62 го ди не, по што сам ја пре да вао цр кве но по ја ње у Бо го сло ви ји Све тог Са ве 
у Срем ским Кар лов ци ма. Ја сам се вр ло ра до при мио ове ду жно сти, јер сам 
увек го тов да до при не сем све му оно ме што ко ри сти на шој Срп ској пра во слав
ној цр кви. А нај ве ћа на гра да за овај свој труд би ће ми ако на ши бо го сло ви, и 
сви они ко ји же ле да на у че на ше ле по цр кве но по ја ње, при сту пе том уче њу 
са она квом љу ба вљу ка квом сам и ја оства рио ову тра ку.

У Ве ли ком Сем пе тру, на Ивањ дан, 1973. го ди не.
Про то је реј Љу бо мир Ива нов, па рох сем пе та рач ки и бив ши про фе сор 

Кар ло вач ке бо го сло ви је.

ПР ВИ ДЕО

Глас 1.
– Сти хи ре на „Го спо ди во звах”: Го спо ди во звах • Да ис пра вит сја • Хва

ли те Го спо да вси ја зи ци18… Ве чер њи ја наш ја мо ли тви • Ја ко утвер ди сја… 
Оби ди те љу ди је Си он • Сла ва... И ни ње… Все мир ну ју сла ву

– Сти хов ња сти хи ра: Стра сти ју Тво је ју Хри сте
– Тро пар и бо го ро ди чен: Ка ме ни за пе ча та ну от ју деј • Сла ва… И ни ње… 

Га ври лу вје шчав шу
– Бог Го спод
– Пр ви сје да лен: Гроб твој спа се во ји ни стре гу шчи • [Слава… И ни ње…] 

Ма тер Тја Бо жи ју
– Дру ги сје да лен: Же ни ко гро бу19

– Сте пе на, пр ви ан ти фон: Вњег да скор бје ти ми • Пу сти ним не пре ста
но је • [Слава… И ни ње…] Свја то му Ду ху

– Про ки мен: Ни ње вос кре сну

18 При пе ви Хва ли те Го спо да вси ја зи ци и Ја ко утвер ди сја ми лост Је го на нас на „Го спо ди 
во звах”, као и при пе ви Хва ли те Је го в тим па ње и ли цје… и Всја ко је ди ха ни је… на „Хва ли тех” 
ни су укљу че ни у Мо крањ че вом Осмо гла сни ку, ни ти се, пре ма ти пи ку, пе ва ју са до тич ним сти-
хи ра ма. Ме ђу тим, као и у слу ча ју Тра ке бр. 1, укљу че ни су на овом ме сту нај ве ро ват ни је због 
по сто је ће прак се у на шим па ро хиј ским хра мо ви ма.

19 Дру га чи ји за вр ше так у од но су на нот ни ори ги нал.
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– Всја ко је ди ха ни је • Всја ко је ди ха ни је (тре ћи пут)
– Ве ли чит ду ша мо ја Го спо да… Чест њеј шу ју хе ру вим • Ја ко при зр је на 

сми ре ни је ра би сво је ја (при пев) • Ја ко со тво ри мње ве ли чи је сиљ ниј (при пев) 
• Со тво ри дер жа ву ми шце ју сво је ју (при пев)

– Хва лит не сти хи ре: Всја ко је ди ха ни је • Хва ли те Је го вси ан ге ли Је го • 
Хва ли те Је го в тим па ње и ли цје… По јем Тво ју Хри сте спа си тељ ну ју страст 
• Всја ко је ди ха ни је… Крест пре тер пје виј

– И ни ње… Пре бла го сло ве на је си20

– Ве ли ко сла во сло вље (са мо сти хо ви: Сла ва Те бје по ка зав ше му нам 
свјет • Хва лим Тја, бла го сло вим Тја • Свја тиј Бо же)

– Вас кр сни тро пар: Дњес спа се ни је ми ру бист
– Бла же на: Бла же ни ми ло сти ви(ји )… Сње ди ју из ве де21 • Бла же ни чи

сти(ји ) серд цем… По кла ња ју сја стра стем Тво јим • Бла же ни ми ро твор ци… 
Рас пјал је си без гр је шне • Бла же ни из гна ни прав ди ра ди… Храм твој тје ле сниј

– Кон дак: Вос кресл је си ја ко Бог
– Про ки мен апо сто ла: Бу ди Го спо ди ми лост Тво ја на нас

Глас 2.
– Сти хи ре на „Го спо ди во звах”: Го спо ди во звах • Да ис пра вит сја • Хвали

те Го спо да вси ја зи ци… Пре жде вјек от От ца • Ја ко утвер ди сја… Хри стос 
спас наш • Сла ва... И ни ње… Преј де сјен за ко на ја

– Сти хов ња сти хи ра: Вос кре се ни је Тво је Хри сте Спа се
– Тро пар и бо го ро ди чен: Јег да сниз шел је си • Сла ва... И ни ње… Всја па че 

сми сла
– Бог Го спод
– Пр ви сје да лен: Бла го о бра зниј Јо сиф • Вос кре сни Го спо ди… Ми ро носи

цам же нам22 • [Слава... И ни ње…] Пре про сла вље на је си
– Дру ги сје да лен: Ка мен гроб ниј
– Сте пе на, пр ви ан ти фон: На не бо очи пу шча ју мо је го серд ца • По ми луј 

нас со гр је ша ју ших • Сла ва… И ни ње… Свја то му Ду ху
– Про ки мен: Во ста ни Го спо ди Бо же мој
– Всја ко је ди ха ни је • Всја ко је ди ха ни је (тре ћи пут)
– Ве ли чит ду ша мо ја Го спо да… Чест њеј шу ју хе ру вим • Ја ко при зр је на 

сми ре ни је ра би сво је ја (при пев) • Ја ко со тво ри мње ве ли чи је сиљ ниј (при пев) 
• Со тво ри дер жа ву ми шце ју сво је ју (при пев)

– Хва лит не сти хи ре: Всја ко је ди ха ни је • Хва ли те Је го вси ан ге ли Је го • 
Хва ли те Је го в тим па њех и ли цје… Всја ко је ди ха ни је и всја твар • Всја ко је 
ди ха ни је… Да ре кут Ју де је

– И ни ње… Пре бла го сло ве на је си
– Ве ли ко сла во сло вље (са мо сти хо ви: Сла ва Те бје по ка зав ше му нам свјет 

• Хва лим Тја, бла го сло вим Тја • Бла го сло вен је си Го спо ди • Свја тиј Бо же)

20 Исто.
21 Про та Ива нов се опре де лио за пр ва два „Бла же на” по тзв. „ста ром” на чи ну (ка ко их озна-

ча ва Мо кра њац), али ко ја су се ре дов но по ја ла за на шим пев ни ца ма.
22 Овај се тро пар по ји и на ју тре њи Ве ли ког пет ка, па је ве ро ват но због то га укљу чен, ми-

мо уо би ча је ног из бо ра.



215

– Вас кр сни тро пар: Вос крес из гро ба
– Бла же на: Бла же ни ми ло сти ви(ји )… Глас ти при но сим • Бла же ни 

чи сти(ји ) серд цем… Крест Те бје при но сим • Бла же ни ми ро твор ци… По
кла ња јем сја Тво је му Вла ди ко • Бла же ни из гна ни прав ди ра ди… Смер ти ју 
Тво је ју Го спо ди

– Кон дак: Вос кресл је си от гро ба
– Про ки мен апо сто ла: Кр је пост мо ја и пје ни је мо је Го спод

Глас 3. 
– Сти хи ре на „Го спо ди во звах”: Го спо ди во звах • Да ис пра вит сја • Хва

ли те Го спо да вси ја зи ци… Тво јим кре стом Хри сте спа се • Ја ко утвер ди сја… 
Про свје ти ша сја всја че ска ја • Сла ва… И ни ње… Ка ко не ди вим сја

– Сти хов ња сти хи ра: Стра сти ју Тво је Хри сте омра чи виј сол нце
– Тро пар и бо го ро ди чен: Да ве се љат сја не бе сна ја • Сла ва… И ни ње… 

Тја хо да тај ство вав шу ју
– Бог Го спод
– Пр ви сје да лен: Хри стос от мер твих • [Слава… И ни ње…] Кра со тје 

дјев ства тво је го
– Дру ги сје да лен: Не из мје на го бо же ства
– Сте пе на, пр ви ан ти фон: Пљен Си он ти из јал је си • В југ сје ју шчиј • 

[Слава… И ни ње…] Свја то му Ду ху
– Про ки мен: Рци те во ја зи цјех
– Всја ко је ди ха ни је • Всја ко је ди ха ни је (тре ћи пут)
– Ве ли чит ду ша мо ја Го спо да… Чест њеј шу ју хе ру вим • Ја ко при зр је на 

сми ре ни је ра би сво је ја (при пев) • Ја ко со тво ри мње ве ли чи је сиљ ниј (при пев) 
• Со тво ри дер жа ву ми шце ју сво је ју (при пев)

– Хва лит не сти хи ре: Всја ко је ди ха ни је • Хва ли те Је го вси ан ге ли Је го • 
Хва ли те Је го в тим па ње и ли цје… При ди те вси ја зи ци •

Дру га стра на, пр ви ка нал (92 ми ну та)
– Всја ко је ди ха ни је… По вје да ша всја чу де са
– И ни ње… Пре бла го сло ве на је си…
– Ве ли ко сла во сло вље (са мо сти хо ви: Сла ва Те бје по ка зав ше му нам свјет 

• Хва лим Тја, бла го сло вим Тја • Бла го сло вен је си Го спо ди • Свја тиј Бо же)
– Вас кр сни тро пар: Днес спа се ни је ми ру бист
– Бла же на: Бла же ни ми ло сти ви(ји )… Отвер ша го Хри сте • Бла же ни 

чи сти(ји ) серд цем… Со гр је ших нас смерт но ју • Бла же ни ми ро твор ци… 
Вос крес из мер твих • Бла же ни из гна ни прав ди ра ди… Три днев ним тво јим 
по гре бе ни јем

– Кон дак: Сла ва… И ни ње… Вос кресл је си днес
– Про ки мен апо сто ла: Пој те Бо гу на ше му, пој те

Глас 4.
– Сти хи ре на „Го спо ди во звах”: Го спо ди во звах • Да ис пра вит сја • Хва

ли те Го спо да вси ја зи ци… Жи во твор ја ше му Тво је му кре сту • Ја ко утвер ди сја 
… Дре ва пре слу ша ни ја • Сла ва… И ни ње… Иже те бе ра ди



216

– Сти хов ња сти хи ра: Го спо ди воз шед на крест
Тро пар и бо го ро ди чен: Свје тлу ју вос кре се ни ја про по вјед • Сла ва… И 

ни ње… Је же от вје ка
– Бог Го спод
– Пр ви сје да лен: Во зр јев ше на гроб ниј вход • [Слава… И ни ње…] Уди ви сја 

Јо сиф
– Дру ги сје да лен: Вос кресл је си ја ко без смерт ниј
– Сте пе на, пр ви ан ти фон: От ју но сти мо је ја • Не на ви дја шчи ји Си о на 

• Сла ва… Свја тим Ду хом • И ни ње… Свја тим Ду хом то чат сја23

– Про ки мен: Вос кре сни Го спо ди по мо зи нам
– Всја ко је ди ха ни је • Всја ко је ди ха ни је (тре ћи пут)
– Ве ли чит ду ша мо ја Го спо да… Чест њеј шу ју хе ру вим (две ва ри јан те) 

• Ја ко при зр је на сми ре ни је ра би сво је ја (при пев) • Ја ко со тво ри мње ве ли чи је 
сиљ ниј (при пев) • Со тво ри дер жа ву ми шце ју сво је ју (при пев)

– Хва лит не сти хи ре: Всја ко је ди ха ни је • Хва ли те Је го вси ан ге ли Је го • 
Хва ли те Је го в тим па њех и ли цје… Крест пре тер пје виј и смерт • Всја ко је 
ди ха ни је… Кре стом Тво јим Хри сте

– И ни ње… Пре бла го сло ве на је си
– Ве ли ко сла во сло вље (са мо сти хо ви: Сла ва Те бје по ка зав ше му нам свјет 

• Го спо ди Цар ју не бе сниј • Бла го сло вен је си Го спо ди • Свја тиј Бо же)
– Вас кр сни тро пар: Вос крес из гро ба
– Бла же на: Бла же ни ми ло сти ви(ји )… Дре вом Адам • Бла же ни чи сти(ји ) 

серд цем… Во зне сиј сја на крест • Бла же ни ми ро твор ци… Ру ко пи са ни је наше 
• Бла же ни из гна ни прав ди ра ди… Расп ниј сја и вос кре сиј

– Кон дак: Спас и из ба ви тељ
– Про ки мен апо сто ла: Ја ко во зве ли чи ша сја

Глас 5.
– Сти хи ре на „Го спо ди во звах”: Го спо ди во звах • Да ис пра вит сја • Хва

ли те Го спо да вси ја зи ци… Чест ним тво јим кре стом • Ја ко утвер ди сја … 
Вос кре се ни је да јај • Сла ва… И ни ње… В чер њем мо ри

– Сти хов ња сти хи ра: Те бе во пло шче на го Спа са Хри ста
– Тро пар и бо го ро ди чен: Со бе зна чал но је сло во • Сла ва… И ни ње… Ра

дуј сја две ре Го спод ња
– Бог Го спод • Бог Го спод (тре ћи пут)
– Пр ви сје да лен: Крест Го спо дењ по хва лим • Ра дуј сја свја та ја го ро
– Дру ги сје да лен: Го спо ди по три днев ном Тво јем вос кре се ни ји
– Сте пе на, пр ви ан ти фон: Вњег да скор бје ти мње • Сла ва… И ни ње… 

Свја тим Ду хом
– Про ки мен: Вос кре сни Го спо ди Бо же мој
– Всја ко је ди ха ни је • Всја ко је ди ха ни је (тре ћи пут)
– Ве ли чит ду ша мо ја Го спо да… Чест њеј шу ју хе ру вим • Ја ко при зр је на 

сми ре ни је ра би сво је ја (при пев) • Ја ко со тво ри мње ве ли чи је сиљ ниј (при пев) 
• Со тво ри дер жа ву ми шце ју сво је ју (при пев)

23 Стих при па да дру гом ан ти фо ну. Пре ма прак си Срп ске цр кве, ова се че ти ри сти ха пе ва-
ју и на пра знич ним ју тре њи ма. 
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– Хва лит не сти хи ре: Всја ко је ди ха ни је • Хва ли те Је го вси ан ге ли Је го • 
Хва ли те Је го в тим па њех и ли цје… Го спо ди, за пе ча та ну гро бу • Всја ко је 
ди ха ни је… Го спо ди, ве ре ји вјеч ни ја

– Пре бла го сло ве на је си
– Ве ли ко сла во сло вље (са мо сти хо ви: Сла ва Те бје по ка зав ше му нам свјет 

• Хва лим Тја, бла го сло вим Тја • Бла го сло вен је си Го спо ди • Свја тиј Бо же)
– Вас кр сни тро пар: Дњес спа се ни је ми ру бист
– Бла же на: Бла же ни ми ло сти ви(ји )… Раз бој ник на кре стје • Бла же ни 

чи сти(ји ) серд цем… Иже на дре вје крест њем • Бла же ни ми ро твор ци… Смер
ти ју Тво је ју Хри сте • Бла же ни из гна ни прав ди ра ди… На гроб Твој, Хри сте

– Кон дак: Ко аду Спа се мој со шел је си
– Про ки мен апо сто ла: Ти го спо ди со хра ни ши ни

Глас 6.
– Сти хи ре на „Го спо ди во звах”: Го спо ди во звах • Да ис пра вит сја • Хва

ли те Го спо да вси ја зи ци… По бје ду имје јај Хри сте24 • 

Пр ва стра на, дру ги ка нал (92 ми ну та)
– Ја ко утвер ди сја… Дњес Хри стос смерт по прав25 • Сла ва… И ни ње… 

Кто те бе не убла жит
– Сти хов ња сти хи ра: Вос кре се ни је Тво је Хри сте Спа се
– Тро пар и бо го ро ди чен: Ан гел ски ја си ли • Сла ва… И ни ње… Бла го сло

ве ну ју на ре киј
– Бог Го спод
– Пр ви сје да лен: Гро бу отвер сту • Пред на пи су јет Ге де он
– Дру ги сје да лен: Жи вот во гро бје во зле жа ше
– Сте пе на, пр ви ан ти фон: На не бо очи мо ји • По ми луј нас, уни чи же них 

• Сла ва… И ни ње… Свја то му Ду ху
– Про ки мен: Го спо ди во здвиг ни си лу Тво ју
– Всја ко је ди ха ни је • Всја ко је ди ха ни је (тре ћи пут)
– Ве ли чит ду ша мо ја Го спо да… Чест њеј шу ју хе ру вим • Ја ко при зр је на 

сми ре ни је ра би сво је ја (при пев) • Ја ко со тво ри мње ве ли чи је сиљ ниј (при пев) 
• Со тво ри дер жа ву ми шце ју сво је ју (при пев)

– Хва лит не сти хи ре: Всја ко је ди ха ни је • Хва ли те Је го вси ан ге ли Је го • 
Хва ли те Је го в тим па њех и ли цје… Крест Твој, Го спо ди • Всја ко је ди ха ни је… 
По гре бе ни је тво је Вла ди ко

– И ни ње… Пре бла го сло ве на је си
– Ве ли ко сла во сло вље (са мо сти хо ви: Сла ва Те бје по ка зав ше му нам 

свјет • Хва лим Тја, бла го сло вим Тја • Го спо ди, цар ју не бе сниј • Го спо ди, Бо же, 
аг нче Бо жиј • Сје дјај оде сну ју От ца • Бла го сло вен је си Го спо ди • Свја тиј Бо же)26

24 Дру га чи ји за вр ше так у од но су на нот ни ори ги нал.
25 Исто.
26 По за вр шет ку Сла во сло вља, про та Ива нов је сни мио сле де ћу, ва жну и са свим ва лид ну 

при мед бу: „По Мо крањ че вом Осмо гла сни ку, ово је Сла во сло ви је 6. гла са, док се код нас ово Славо-
сло ви је по ји као Ве ли ко сла во сло ви је о пра зни ци ма”. Ра ди се о тзв. пра знич ној (све ча ној) ва ри јан-
ти, ко ју је Мо кра њац, сва ка ко пре ма та да шњој прак си, свр стао са пе сма ма на не дељ ном ју тре њу. 
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– Ве ли ко сла во сло вље (са мо сти хо ви: Сла ва Те бје по ка зав ше му нам 
свјет • Хва лим Тја, бла го сло вим Тја • Го спо ди, цар ју не бе сниј • Го спо ди, Бо же, 
аг нче Бо жиј • Бла го сло вен је си Го спо ди • Свја тиј Бо же)27

– Вас кр сни тро пар: Вос крес из гро ба
– Бла же на: Бла же ни ми ло сти ви(ји )… По мја ни мја • Бла же ни чи сти(ји ) 

серд цем… Дре вом Ада ма прел стив ша го сја • Бла же ни ми ро твор ци… Адо ва 
вра та • Бла же ни из гна ни прав ди ра ди… По мја ни мја

– Кон дак: Жи во на чаљ но ју дла ни ју
– Про ки мен апо сто ла: Спа си Го спо ди љу ди Тво ја

Глас 7.
– Сти хи ре на „Го спо ди во звах”: Го спо ди во звах • Да ис пра вит сја • Хва

ли те Го спо да вси ја зи ци… При ди те во зра ду јем сја Го спо де ви • Ја ко утвер ди сја 
… Крест пре тер пјел је си Спа се • Сла ва... И ни ње… Ма ти убо

– Сти хов ња сти хи ра: Вос кресл је си из гро ба Спа се ми ра
– Тро пар и бо го ро ди чен: Раз ру шил је си • Сла ва… И ни ње… Ја ко на шего 

вос кре се ни ја
– Бог Го спод
– Пр ви сје да лен: Жи зањ во гро бје • [Слава… И ни ње…] Рас пен ша го сја 

нас ра ди
– Дру ги сје да лен: За пе ча та ну гро бу
– Сте пе на, пр ви ан ти фон: Пљен Си он • В југ сје јај • Сла ва… И ни ње… 

Свја тим Ду хом
– Про ки мен: Вос кре сни Го спо ди Бо же мој
– Всја ко је ди ха ни је • Всја ко је ди ха ни је (тре ћи пут)
– Ве ли чит ду ша мо ја Го спо да… Чест њеј шу ју хе ру вим • Ја ко при зр је на 

сми ре ни је ра би сво је ја (при пев) • Ја ко со тво ри мње ве ли чи је сиљ ниј (при пев) 
• Со тво ри дер жа ву ми шце ју сво је ју (при пев)

– Хва лит не сти хи ре: Всја ко је ди ха ни је • Хва ли те Је го вси ан ге ли Је го • 
Хва ли те Је го в тим па њех и ли цје… Вос кре се Хри стос из мер твих • Всја које 
ди ха ни је… Вос кре се ни је Хри сто во ви дјев ше

– И ни ње… Пре бла го сло ве на је си
– Ве ли ко сла во сло вље (са мо сти хо ви: Сла ва Те бје по ка зав ше му нам свјет 

• Хва лим Тја, бла го сло вим Тја • Го спо ди, цар ју не бе сниј • Го спо ди, Бо же, аг нче 
Бо жиј • Бла го сло вен је си Го спо ди • Свја тиј Бо же)

– Вас кр сни тро пар: Дњес спа се ни је ми ру бист
– Бла же на: Бла же ни ми ло сти ви(ји )… Кра сен бје • Бла же ни чи сти(ји ) 

серд цем… На крест во знес сја шче дре • Бла же ни ми ро твор ци… Пр гво зди виј 
на крест • Бла же ни из гна ни прав ди ра ди… Из ли ја јад

– Кон дак: Не кто му дер жа ва
– Про ки мен апо сто ла: Го спод кр је пост љу дем сво јим даст

Уп. Па три јарх Па вле, „По ком гла су тре ба пе ва ти Ве ли ко сла во сло вље”, Да нам бу ду ја сни ја 
не ка пи та ња на ше ве ре, књи га II, Бео град 2008, стр. 451.

27 У ве зи са прет ход ном при мед бом, про та Ива нов је сни мио исти из бор сти хо ва Сла во-
сло вља по ме ло ди ји 6. тро пар ског гла са, она ко ка ко се по пра ви лу пе ва ју на вас кр сном (не дељ ном) 
ју тре њу. 
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Глас 8.
– Сти хи ре на „Го спо ди во звах”: Го спо ди во звах • Да ис пра вит сја • Хва

ли те Го спо да вси ја зи ци… Ве чер њу ју пје сан • Ја ко утвер ди сја … Го спо ди, 
Го спо ди • Сла ва… И ни ње… Цар не бе сниј

– Сти хов ња сти хи ра: Воз шел је си на крест
– Тро пар и бо го ро ди чен: С ви со ти сниз шел је си • Сла ва… И ни ње… 

Иже нас ра ди
– Бог Го спод
– Пр ви сје да лен: Вос кресл је си • [Слава… И ни ње…] Не бе сну ју двер
– Дру ги сје да лен: Че ло вје ци Спа ве гроб твој за пе ча та ча
– Сте пе на, пр ви ан ти фон: От ју но сти мо је ја • Не на ви дја шчи ји Си о на • 

Сла ва… И ни ње… Свја тим Ду хом
– Про ки мен: Во ца рит сја Го спод во вјек 

– Всја ко је ди ха ни је • Всја ко је ди ха ни је (тре ћи пут)
– Ве ли чит ду ша мо ја Го спо да… Чест њеј шу ју хе ру вим • Ја ко при зр је на 

сми ре ни је ра би сво је ја (при пев) • Ја ко со тво ри мње ве ли чи је сиљ ниј (при пев) 
• Со тво ри дер жа ву ми шце ју сво је ју (при пев)

– Хва лит не сти хи ре: Всја ко је ди ха ни је • Хва ли те Је го вси ан ге ли Је го • 
Хва ли те Је го в тим па њех и ли цје… Го спо ди, ашче и су ди ли шчу • Всја ко је диха
ни је… Го спо ди, ору жи је на ди ја во ла

– И ни ње… Пре бла го сло ве на је си
– Ве ли ко сла во сло вље (са мо сти хо ви: Сла ва Те бје по ка зав ше му нам 

свјет • Хва лим Тја, бла го сло вим Тја • Го спо ди, цар ју не бе сниј • Го спо ди, Бо же, 
аг нче Бо жиј • Бла го сло вен је си Го спо ди • Свја тиј Бо же)

– Вас кр сни тро пар: Вос крес из гро ба
– Бла же на: Бла же ни ми ло сти ви(ји )… По мја ни нас • Бла же ни чи сти(ји ) 

серд цем… Сли ши Ада ме • 

Дру га стра на, дру ги ка нал (92 ми ну та)
– Бла же ни ми ро твор ци… На дре вје при гво жден бив • Бла же ни из гна ни 

прав ди ра ди… Бе зна чаљ на ја Тро ји це28

– Кон дак: Вос крес из гро ба
– Про ки мен апо сто ла: По мо ли те сја и во зда ди те

ДРУ ГИ ДЕО

Пе сме на ве чер њу
– Бо го ро ди це Дје во, тро пар, гл. 4.
– Бо га ти(ји ) об ни шча ша, стих на Пра знич ном ве чер њу (са ли ти јом), гл. 7.
– Упо ва ни је мо је Отец, стих на Ма лом по ве чер ју, гл. 7.

28 У овом слу ча ју, про та Ива нов био је до сле дан Мо крањ че вом Осмо гла сни ку. У прак си, 
уме сто ово га тро па ра, пе ва се тро пар Дњес Хри стос вос крес от гро ба.
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Пе сме на ју тре њу
– Не по роч ни тро па ри, гл. 5.: Бла го сло вен је си Го спо ди (две ва ри јан те)… 

Ан гел скиј со бор • Поч то ми ра • Зје ло ра но • Ми ро но си ци же ни • Сла ва… 
По кло ним сја От цу • И ни ње… Жи зно дав ца рожд ши • Али лу ја… Сла ва Те бје 
Бо же • Али лу ја… Сла ва Те бје Бо же (тре ћи пут)

– Сла ва… Мо ли тва ми апо сто лов • И ни ње… Мо ли тва ми Бо го ро ди ци, 
гл. 2. са могл.

– По ми луј мја Бо же… Вос крес Исус от гро ба, гл. 6. са могл.
– Во збра ној во је во дје, кон дак Бо го ро ди ци (на кра ју Пр вог ча са)

Пе сме на ли тур ги ји
– Сла ва… И ни ње… Бла го сло ви ду ше, мо ја Го спо да (Пр ва „Сла ва”)
– И ни ње… Је ди но род ниј Си не (Дру га „Сла ва”)
– И ни ње… Пред ста тељ ство хри сти јан, гл. 6
– До стој но јест, гл. 1 (по нот ном за пи су прот. Не на да Ба рач ког)
– До стој но јест, гл. 4
– До стој но јест, гл. 5

Пе сме на опе лу
– Не по роч ни тро па ри (гл. 5. и 3): Бла го сло вен је си Го спо ди… Не по роч ни(ји ) 

в пут • По ми луј, ра ба Тво је го • Имја Тво је • Бла го сло вен је си Го спо ди… Свја
тих лих • Бла го сло вен је си Го спо ди… Аг нца Бо жи ја про по вје дав ше • В пут 
уз скиј • Образ је сам • Дре вље убо • Упо кој Бо же • Сла ва… Три си ја тељ но је 
• И ни ње… Ра дуј сја чи ста ја • Али лу ја… Сла ва Те бје Бо же • Али лу ја… Сла ва 
Те бје Бо же (тре ћи пут)

– Кон дак: Со свја ти ми упо кој, гл. 8
– Да ма ски но ве сти хи ре: Ка ја жи теј ска ја, гл. 1 са могл. • Гдје јест мир

ско је при стра сти је, гл. 4. са могл. • По мја нух про ро ка, гл. 5. са могл. • Пла чу 
и ри да ју, гл. 8. са могл.

– При ди те по сљед ње је цје ло ва ни је, гл. 2. по до бен 
– Зр ја шче мја без гла сна, гл. 6. са могл.

Пе сме из ми не ја
– Дњес не при ко сно ве ниј су шче ством, гл. 8. са могл., сти хи ра при це љи-

ва њу Ча сног кр ста на Во здви же ње Ча сног кр ста
– Свја тих от цев лик, гл. 8. са могл., хва лит на сти хи ра Не де ље Све тих 

ота ца
– Вол сви пер сид сти и ји, гл. 5. са могл., ли тиј ска сти хи ра на Ро жде ство 

Хри сто во
– Ве се ли сја Је ру са ли ме, гл. 4. са могл., сти хов ња сти хи ра на Ро жде ство 

Хри сто во
– Глас Го спо ден • Дњес вод • Ја ко че ло вјек • [Слава… И ни ње…] Ко гласу 

во пи ју шча го, гл. 8. са могл., сти хи ре при ве ли ком во до о све ће њу на Бо го ја вље ње
– Го спо ди, ис пол ни ти хо тја, гл. 8. са могл., ли тиј ска сти хи ра на Бо го-

ја вље ње
– Бо го на чал ним ма но ве ни јем, гл. 1–8. са могл., сти хи ра на „Го спо ди во-

звах” на Ус пе ње Пре све те Бо го ро ди це
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Пе сме из три о да и пен ти ко ста ра
– По ка ја ни ја отвер зи ми две ри • На спа се ни ја сте зи • По ми луј мја Бо же… 

Мно же ства со дје ја них, гл. 8. и 6. са могл., сти хи ре на не дељ ном ју тре њу
– Дњес бла го дат сва та го Ду ха, гл. 6. са могл., сти хи ра на „Го спо ди во звах” 

на Цве ти
– Пас хал не сти хи ре: Да вос кре снет Бог… Пас ха свја шче на ја • Ја ко ишче

за јет дим… При ди те от ви дје ни ја • Та ко да по гиб нут… Ми ро но си ци же ни 
• Сеј ден… Пас ха кра сна ја • [Слава… И ни ње…] Вос кре се ни ја ден, гл. 5. подо-
бен и са могл., на Вас кр се ње Хри сто во

– При и ди те љу ди је, гл. 8. са могл., сти хи ра на „Го спо ди во звах” на Ду хо ве
– Цар ју не бе сниј, гл. 6. са могл., сти хи ра на ју тре њу на Ду хо ве

Без сум ње је да би не у мор ни про то је реј Љу бо мир Ива нов сни мио и ве ћи 
број сти хи ра на ко рист они ма ко ји ма су на ме ње не. Ме ђу тим, тре ба има ти у 
ви ду да је у вре ме сни ма ња чак и ку по ви на до дат них тра ка пред ста вља ла 
пре пре ку. Сто га је он сни ма ње и за вр шио са же тим ре чи ма, ко је су ути сну те 
на до слов но зад њим цен ти ме три ма тра ке:

Због не до стат ка тра ке, ов де за вр ша ва мо. Крај, и Бо гу хва ла! 

При мед бе и раз ма тра ња

При ре а ли за ци ји сни ма ка, њи хо ви идеј ни твор ци ру ко во ди ли су се сле-
де ћим на че ли ма:

– да се по ја ње сни ми на (та да) нај мо дер ни јим но са чи ма зву ка, ка ко би 
сним ци би ли пре но си ви, и та ко до ступ ни што ве ћем бро ју ко ри сни ка,29 што 
све до чи о да ле ко се жној ви зи ји Упра ве Ви ка ри ја та, упр кос он да шњим при-
ли ка ма, ка да је Цр ква у Ру му ни ји вр ши ла на по ре да оп ста не и оси гу ра свој 
кон ти ну и тет и иден ти тет;

– да сним ци об у хва те основ не пе сме, ка ко би по тен ци јал ни ко ри сни ци 
има ли здра ву осно ву за да љи на пре дак у по ја њу;

– да сним ке оства ре нај вич ни ји све ште ни ци у том по слу;
– да они ко ји бу ду слу ша ли и учи ли по ја ње по Мо крањ цу има ју на распо-

ла га њу исто гра ди во као и све та да шње бо го слов ске уста но ве у Ју го сла ви ји;
– да се на пе ви (укра си, ме ли зме) спе ци фич ни овом под не бљу са чу ва ју 

од про па сти или за бо ра ва, те да их по је дин ци усво је и пре не су на даљ на 
по ко ле ња.

Ка да је из бор пе са ма у пи та њу, он је на Тра ци бр. 1 са свим урав но те жен 
из ме ђу та да шње па ро хиј ске по јач ке прак се (по две сти хи ре на „Го спо ди во-
звах”, од но сно на „Хва ли тех”) и рас по ло жи вог тер ми на на тра ка ма. По себну 

29 Сним ци су ди ги та ли зо ва ни 2005. го ди не, чи ме је укло њен ри зик да се они чу ва ју у је дин-
стве ном при мер ку. Ни је нам по зна то да ли су сним ци са тра ка пре сни ма ва ни то ком вре ме на ра ди 
при ват не упо тре бе.
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за ни мљи вост чи не обра сци чи та ња оде ља ка из Све то га је ван ђе ља за слу жбе 
из Треб ни ка ко је се нај че шће сре ћу у па ро хиј ском жи во ту: ма ло осве ће ње 
во де, опе ло и кр ште ње.

На Тра ци бр. 2, из бор пе са ма је ужи, али са др жи ре пре зен та тив не пе-
сме, или, бо ље ре ћи, ре пре зен та тив не узор ке из Мо крањ че вог Осмо гла сни ка, 
до вољ не да би се упо ред ним пре слу ша ва њем уо чи ле слич но сти и раз ли ке 
из ме ђу ау тох то них на пе ва за бе ле же них на Тра ци бр. 1 и Мо крањ че вих нот-
них за пи са. Дру ги део Тра ке бр. 2 осми шљен је ка ко би до пу нио по ја ње из 
Осмо гла сни ка од ре ђе ним пе сма ма из ли тур ги је, опе ла, од но сно из ми неј ског, 
три од ског и пен ти ко стар ског ци клу са. 

Ко лек ци ја по ме ну тих сни ма ка оправ да ва у сва ком по гле ду за ми сао 
та да шњих епар хиј ских вла сти. Све ште ни ци-пој ци ко ји су сним ке оства ри-
ли (пре све га Ива нов и Се ле жа но вић) из во де пе сме си гур но, ин то на тив но 
ко рект но, из ра жај но, у уме ре ном рит му, ка ко би цр кве но сло вен ски текст 
до шао до из ра жа ја. И у том сми слу, са др жај са тра ка, и да нас, на кон ско ро 
пе де сет го ди на, мо же се сма тра ти узор ним по јач ким ау дио-уџ бе ни ком. 

За кључ ци

Опи са ни сним ци цр кве ног по ја ња, у укуп ном тра ја њу од пре ко де сет и 
по ча со ва, дра го це на су за о став шти на. Пре све га, сам по ду хват ре а ли за ције 
сни ма ка у вре ме ка да је Срп ска цр ква у Ру му ни ји би ла прак тич но изо ло вана 
од ма ти це све до чи о бри зи та да шњих епар хиј ских вла сти за што аде кватни-
је шко ло ва ње све ште нич ког под млат ка, а та ко ђе и о са вре ме ном и да ле ко-
вид ном при сту пу овом по слу, по што су ко ри шће на нај мо дер ни ја до ступ на 
сред ства то га вре ме на. Си сте мат ски при ступ у сни ма њу (из бор пе са ма, као 
и њи хов ре до след) го во ри о до бро осми шље ном по ду хва ту, тим ви ше што 
су сним ке оства ри ли све ште ни ци ко ји су та да ва жи ли као нај бо љи знал ци 
по ја ња са под руч ја Ви ка ри ја та. 

Сним ци цр кве ног по ја ња из Ар хи ва Пра во слав не срп ске епар хи је теми-
швар ске ни су са мо нај ста ри ји по зна ти звуч ни за пи си ау тен тич ног цр кве ног 
по ја ња Ср ба у Ру му ни ји (по себ но вред на у овом сми слу је сте Тра ка бр. 1), 
већ се њи хо ва ре а ли за ци ја мо же сма тра ти и сво је вр сним пи о нир ским ра дом 
на по љу звуч ног бе ле же ња цр кве ног по ја ња у вас це лом Срп ству.30 

30 Од но си мо се ов де пре све га на Ра сад ник срп ског пра во слав ног цр кве ног по ја ња, пр во звуч-
но из да ње са сним ци ма цр кве них на пе ва ко је је Ча ко вац Ла зар Ле ра об ја вио у За гре бу, 1933. го ди-
не. Пр во звуч но из да ње по ја ња из Мо крањ че вог Осмо гла сни ка об ја вље но је тек 1974. у Не мач кој, 
у из во ђе њу ђа ко на Са бор не цр кве у Бео граду Мар ка Или ћа. Про из ла зи да се сним ци про те Љубо-
ми ра Ива но ва из 1973. го ди не, ма да зва нич но нео бја вље ни, мо гу ипак свр ста ти ме ђу пр ве по знате 
звуч не сним ке Мо крањ че вог Осмо гла сни ка. Нај по зна ти ји сни мак Мо крањ че вог нот ног збор ни ка 
је сте и да нас звуч но из да ње из 1989. го ди не, у из во ђе њу про то ђа ко на Вла де Ми ки ћа и Ра до ми ра 
Пер че ви ћа – ду пли ал бум (две ау дио ка се те), ко ји је об ја ви ла За дру га пра во слав ног све штен ства 
у Бео граду.

У ско ри је вре ме, ме ђу об ја вље ним јед но гла сним на пе ви ма цр кве ног по ја ња чел но ме сто 
за у зи ма ко лек ци ја сни ма ка бла же но по чив шег епи ско па шу ма диј ског др Са ве (Ву ко ви ћа), на ста-
лих осам де се тих го ди на про шло га ве ка, ко ју је Му зи ко ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка 
и умет но сти об ја вио 2013. го ди не под на сло вом Срп ско по ја ње у ХХ ве ку.
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Нај зад, опи са ни сним ци мо гу по слу жи ти убу ду ће као гра ђа за упо редно 
про у ча ва ње на пе ва срп ског цр кве ног по ја ња Ср ба са да на шње те ри то ри је 
Ру му ни је, као не из о став ног де ла њи хо вог кул тур ног, на ци о нал ног и вер ског 
иден ти те та са ових про сто ра.

ÎNREGISTRĂRI DE MUZICĂ BISERICEASCĂ DIN ARHIVA  
EPISCOPIEI ORTODOXE SÂRBE A TIMIŞOAREI

Dejan Popov

Rezumat

În lucrare este expus în detaliu conţinutul a două benzi de magnetofon care se păs-
trează în Arhiva Episcopiei Ortodoxe Sârbe de Timişoara. Benzile conţin înregistrări cu 
cântări bisericeşti sârbe de strană, cu precădere din Octoih, în varianta autohtonă, populară, 
respectiv în varianta notată de Stevan Mokranjac, realizate în anul 1973. Înregistrările au 
fost efectuate la iniţiativa autorităţilor eparhiale ale vremii, demersul fiind conceput ca 
un soi de manual dedicat în primul rând elevilor sârbi care la vremea respectivă învăţau 
în seminariile teologice româneşti. În afara descrierii, în lucrare este descris contextul 
apariţiei înregistrărilor, fiind evidenţiată şi valoarea istorică, teologic-pedagogică şi mu-
zicologică a acestora.

CHURCH CHANTING RECORDINGS FROM THE ARCHIVE OF  
THE SERBIAN ORTHODOX DIOCESE OF TIMIȘOARA

Dejan Popov

Summary

The article describes in detail the content of two magnetophone tapes which are 
currently preserved in the Archive of the Serbian Orthodox Diocese of Timișoara. The 
tapes contain recordings of Serbian orthodox church stall chanting, mainly hymns from 
the Octoechos, based on the local version, as well as on the musical notations by Stevan 
Mokranjac, performed in 1973. The recordings were initiated by the diocese leadership, 
being mainly dedicated to Serbian students attending Romanian theological seminaries at 
the time. Apart from the description, the article talks about the context of the appearance 
of the recordings, as well as about their historical, theological-pedagogical and musico-
logical importance.
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С т е в а н  Б у г а р с к и

СРП СКИ СЛА ВЈАН СКИ

Ко ли ко год из гле да ло нео че ки ва но и чуд но, по хвал ни на зив Срп ског 
Сла вјан ског1 при пао је скром ном се о ском све ште ни ку, Про ко пи ју Ми ло ше-
ви ћу, ду го го ди шњем па ро ху у Со ко лов цу. Ње гов жи во то пис са жео је је дан 
од ње го вих не ка да њих па ро хи ја на, Алек сан дар Ста ној ло вић2, ова ко:

Ро ђен је у Па вли шу код Вр шца 1. ок то бра 1844. 
По сле основ не шко ле за вр шио је шест раз ре да гим на зи је у Те ми шва ру 

и Се ге ди ну, Бо го сло ви ју у Вр шцу 1866. и Учи тељ ску шко лу у Сом бо ру 1867.3 
Брак је скло пио са Ка та ри ном Бо жић; де ца су им: син Да ни ло, ћер ке 

Зор ка, Ан ђе ли ја, Да рин ка и Ол га. 
Ра дио је као учи тељ у род ном Па вли шу 1867–1876. Ру ко по ло жио га је 

епи скоп вр шач ки Еми ли јан (Кен ге лац) 1876: у чин ђа ко на 1. ав гу ста и у чин 
пре зви те ра 30. ав гу ста.

Слу жио је на па ро хи ја ма: у Ду пља ји 1876. све га не ко ли ко ме се ци, и 
Со ко лов цу чи та вих 47 го ди на, од 1876. до смр ти. Об у до вео је 1885, ка да је 
нај ста ри јем де те ту би ло 15 го ди на, а нај мла ђем го ди ну да на. 

Остао је на сво јој па ро хи ји и по сле раз гра ни че ња на ци о нал них др жа ва 
на тлу бив ше Ау стро у гар ске, ка да се Со ко ло вац за те као у Ру му ни ји. Ду жност 
ад ми ни стра то ра Про то пре зви те ра та со ко ло вач ког оба вљао је од уста но вље-
ња то га про то пре зви те ра та 1919. до смр ти.

Пра вом но ше ња цр ве ног по ја са на гра ђен је 1885, а у чин про то пре зви-
те ра ру ко про и зве ден 1921. За за слу ге на цр кве ном по љу од ли ко ван је Ор де-
ном Све то га Са ве V сте пе на.

1 Дми триј Алек сан дро вич Агре њев-Сла вјан ски (1834–1908), ру ски пе вач и хо ро во ђа. Са 
сво јим хо ром кон цер ти рао је у Ру си ји, али и у Се вер ној Аме ри ци и ши ром Eвропе. По се тио је 
Арад 1890. и Те ми швар 1897. и у оба ме ста пе вао и у та мо шњим срп ским цр ква ма.

2 Алек сан дар Ста ној ло вић (1887–1961) пи сао је о све ште ни ку Про ко пи ју Ми ло ше ви ћу у књи-
зи Мо но гра фи ја Ба нат ске кли су ре, Пе тров град 1938, стр. 155–158, за тим оп шир ни је 1958. у ра ду 
Со ко ло вац. Мо но гра фи ја јед ног срп ског се ла у ру мун ском де лу Ба на та, ко ји је остао у ру ко пи су, 
али су по је ди ни де ло ви 1999. пре у зе ти у књи гу Со ко ло вац. Мо но гра фи ја дво ји це ау то ра: Ва се 
Лу пу ло ви ћа и Бо ри сла ва Ђ. Кр сти ћа. 

3 Кон стан тин Т. Ко стић, Из про шло сти Учи тељ ске шко ле у Сом бо ру, Но ви Сад 1938, стр. 88.
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Умро је као ак тив ни све ште ник у Со ко лов цу 12. ју на 1923. Са хра њен је 
на се о ском гро бљу.

За па жен са сво га му зич ког да ра, спре ме и рев но сти још као ђак, по себ но 
се ис та као об у ча ва њем пе вач ких дру жи на. У Со ко лов цу је нај пре осно вао 
са став ко ји је пе вао у цр кви на ли тур ги ји. Са свим је за ни мљи ва на по ме на 
да је све ште ник Про ка Ми ло ше вић мо жда је ди ни хо ро во ђа ко ји је цр кве ним 
хо ром упра вљао „из ол та ра, а да при том ни нај ма ње узру ја ње ни је по ка зи-
вао”. Ка сни је је, уз по моћ сво јих кће ри и ме сног учи те ља Све то за ра Ту кули-
је, 1890. осно вао Со ко ло вач ку зе мљо рад нич ку пе вач ку дру жи ну, с ко јом је 
из во дио цр кве ну и све тов ну му зи ку. 

С тим хо ром уче ство вао је у Те ми шва ру (Фа бри ки) на све ча ном кон-
цер ту у са ли Пи ва ре 22. ма ја 1895. при ли ком осве ће ња но ве за ста ве Срп ске 
пе вач ке дру жи не те ми швар ске. Та да су у Со ко ло вац, као при зна ње, до не ли 
сре бр ни пе хар и ло во ров ве нац. До га ђај је ове ко ве чен и на за јед нич кој фото-
гра фи ји уче сни ка; је дан при ме рак фо то гра фи је по кло њен је Со ко лов ча ни ма.4 
Алек сан дар Ста ној ло вић бе ле жи и ина го сто ва ња: 1896. – Бе ла Цр ква и Вр шац, 
1897. – Ста ра Мол да ва и Ве ли ко Гра ди ште, 1898. – Пан че во, Но ви Сад, поно-
во Вр шац, па и сам Бео град. Сву да су Со ко лов ча ни оду ше вље но при мље ни. 
У Ве ли ком Гра ди шту ма ја 1897. хо ром је у цр кви упра вљао све ште ник Про-
ко пи је Ми ло ше вић, а на кон цер ту уве че учи тељ Све то зар Ту ку ли ја. При ре-
ђен је и за јед нич ки ру чак. У Пан че ву је со ко ло вач ка дру жи на до че ка на на 
Ду нав ском при ста ни шту са 40 срп ских ко ла, оки ће них срп ским ћи ли мо ви ма. 
Нај за па же ни ји успех био је у Бео граду. Со ко лов ча не је на Сав ском при ста ни-
шту до че ка ло мно штво са вој ном му зи ком. Кон церт је оста вио по се бан ути сак, 
по ко јем је све ште ник Про ка Ми ло ше вић и про зван Срп ским Сла вјан ским. 
На ро чи то дир љив на пис остао је у пе ри о ди ци Бран ко во ко ло бр. 16/1895, стр. 
510–511:

Срп ски Сла вјан ски. Име Сла вјан ско га по зна то је, ваљ да, ши ром по Срп-
ству, као и по оста лој Је вро пи, са ње го ва пе ва ња и пе вач ких дру жи на, ко је је 
во дио по Је вро пи, то он сам, то ње го ва кћи. Не ки бе о гра ски ли сто ви на зва ли 
су Срп ским Сла вјан ским јед но га срп ског све ште ни ка, из скром но га и ни чим 
ина че да ље по зна то га срп ског се о це та, из Со ко лов ца код Бе ле Цр кве у Ба на ту. 
То је све ште ник пре ча сни го спо дин Про ка Ми ло ше вић. Има већ 14–15 го ди на 
ка ко је тај че сти ти све ште ник, по знат као из вр стан пе вац, сло жио пе вач ки збор 
из че тр де сет чи сто се љач ких чла но ва, му шких и жен ских. Веџ ба ју ћи их, до-
те рао је та ко да ле ко, да на ши че сти ти Со ко лов ча ни и Со ко лов чан ке из во де не 
са мо срп ске на род не пе сме лак ше га, јер њи ма бар бли же га му зич ког сми сла, 
не го и нај те же ари је свет ских ком по зи то ра. Дру жи на је та да ва ла кон цер те 
већ и ван уско га ата ра сво га Со ко лов ца: у Вр шцу, у Те ми шва ру, у Бе лој Цр кви, 
у Ве ли ком Гра ди шту, па ево, тре ћи дан Ус кр са, и у Бео граду. Да, со ко ло вач ки 
со ко ло ви, осо ко ље ни пе вач ким ус пе си ма и не у мор ним тру дом сво га учи те ља, 
по ле те ше и у са му пре сто ни цу Кра ље ви не Ср би је, у цен тар све га срп ског 
кул тур ног жи во та, где су пре њих то ли ки свет ско га гла са умет ни ци по ка зи-
ва ли шта уме ју. Пе ва ли су на Бу ле ва ру.

4 По да так је за бе ле жио Са ва Илић у књи зи При лог о хор ској де лат но сти Ср ба у Те ми швару 
и Ба на ту (1868–1944), Бу ку решт 1978, стр. 42.
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На овом ме сту из ве штач за ме ра Бе о гра ђа ни ма због ло ка ци је ода бра не 
за кон церт.

Је дан Сла вјан ски или ма ка ква ma da me X. Y. не би се, на рав но, снис хо-
ди ли да кон цер ту ју на да ска ма где, ина че, сва ко ве че ма ње или ви ше кре че и 
из мо та ва ју се раз не кре а ту ре пре на си ће ног За па да у сви ма мо гу ћим не срп ским 
је зи ци ма, али ко зна за што је баш срп ски све ште ник са сво јим та ко ег зо тич-
ним срп ским пе ва чи ма до спео на те да ске!

Не за ви сно од то га, кон церт је био сја јан, па из ве штач на ста вља:
Бео град ски ли сто ви пи шу да је до шла би ла нај о да бра ни ја пу бли ка бе о-

град ска, и то у та квом бро ју, да су мно ги је два мо гли ста ја ти у ду гач кој оној 
про сто ри ји на Бу ле ва ру. „Бео град ске но ви не” ова ко ве ле да ље: „Та па жња 
Бе о гра ђа на осо би то је дир ну ла срп ске пе ва че, и они се по тру ди ше да нас сво-
јом пе смом још ја че при до би ју – не, не го да нас упра во осво је, опле не. Кад се 
за ве са ди гла, пред на ма се ука за им по зан тан пе вач ки хор. Око 18 ру ме них и 
је дрих Срп ки њи ца све жа ока и по гле да, у ви шње вим је ли чи ћи ма, са пла вет ним 
пре га ча ма и бе лим као снег сук ња ма, учи ни ше нео би чан ути сак на при сут не. 
Иза њих гру па му шка ра ца, здра вих и сна жних мла дих Ср ба (23 пе ва ча) у крат-
ким ко жу си ма ста ре срп ске но шње, сук не ним или чо ха ним чак ши ра ма и чи-
зма ма, да ва ла је сли ку ба нат ских ра та ра, тих вред них зе љо рад ни ка и до брих 
Ср ба, ко ји ма је њи хо во срп ско име, сла ва и срп ска пе сма нај ве ће бла го на све ту. 
И хор от по че То па ло ви ће во Ој Обла ци! Пе сма је те кла као ре ка. Сло же ни гла-
со ви, до бро му зич ки обра зо ва ни и тех нич ки об ра ђе ни, из ве ли су ову срп ску 
ком по зи ци ју са вр ше но умет нич ки. То се по твр ди ло оним бур ним апла у зом из 
пу бли ке и по нов ним иза зи ва њем. По сле ове ле пе пи је се ни за ле су се јед на за 
дру гом, по про гра му, пе сме, ко је пе ва ху Со ко лов ча ни у нај леп шој ар мо ни ји. 
Мо крањ чев II ру ко вет и Пе вач ки марш бе ху се осо би то до па ли. Пи ја ни си мо 
из во ђе но је са рет ким зна њем и, сме ли би смо ре ћи, да та кво див но пи ја ни симо 
још не чу смо. 

На кон цер ту су уче ство ва ли, као го сти, бе о град ски глум ци Ве ла Ни-
гри но ва и Или ја Ста но је вић и гу слар Ви до је Жу нић; и то су но ви на ри за бе-
ле жи ли.

Чи ча Или ја је чи тао свој Кон це рат у па лан ци, а го спо ђа Ни гри но ва оде-
кла мо ва ла је Ко шу љу, ле пу де кла ма ци ју, ко ју је по ср био по кој ни чи ка Љу ба 
Не на до вић. Ва ља нам спо ме ну ти и го спо ди на Ви до ја Жу ни ћа, гу сла ра, ко ји 
је гу слао и пе вао јед ну на род ну пе сму.

Ипак је све то оста ло у за сен ку со ко ло вач ко га пе вач ког дру штва, што 
се у из ве шта ју на ро чи то ис ти че:

На за вр шет ку, ра до зна ла пу бли ка хте ла је по што-по то да ви ди и тог 
Срп ско га Сла вјан ског, во ђу Со ко ло ва ца и њи хо ва глав ног хо ро во ђу и учи те ља, 
го спо ди на Про ку Ми ло ше ви ћа, све ште ни ка. И че сти ти и ро до љу би ви све ште ник 
мо рао се ода зва ти. Кад се за ве са ди гла, ви де ла се ве ли чан стве на по ја ва. Све-
ште ник ста ри је га до ба, про сед, при јат не спо ља шно сти и сло бод на и отво ре на 
по гле да, ста ја ше у сре ди ни пр во га ре да пе ва чи ца и, на ње гов знак, хор от по че: 
Те бе Бо га хва лим, на ро чиу ком по зи ци ју го спо ди на Ми ло ше ви ћа. Пу бли ка 
бур но по здра ви че сти то га све ште ни ка, кли чу ћи му: „Жи вео!” ка ко у по чет ку, 
та ко и на свр шет ку ове по след ње пи је се. 
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Ср би из Со ко лов ца бе ху си ноћ оча ра ни сим па ти ја ма Бе о гра ђа на, ко је ће 
сим па ти је по не ти са со бом у рав ни Ба нат, те ће та мо од уста до уста бе о град-
ско го сто љу бље би ти ис при ча но и ду го жи ве ти у успо ме ни њи хо вој.

Ве ли ки рат омео је мно ге на ше кул тур не по ри ве, па и рад Пе вач ко га дру-
штва у Со ко лов цу. По сле рат ни по ку ша ји да се тај рад об но ви до ве ли су до 
скром них ре зул та та.

UN SLAVJANSKI SÂRBESC

Stevan Bugarski

Rezumat

Articolul scoate la lumină o activitate din trecut a comunităţii sârbe din Socol. Este 
vorba de organizarea şi activitatea corului mixt local, compus din cca 40 de cântăreţi, 
care interpreta pe patru voci muzica bisericească şi chiar corală clasică, sub conducerea 
preotului Prokopije Milošević, talentat în domeniul muzicii. Talentul său poate fi apreciat, 
dar şi greu de conceput, după faptul că îşi conducea corul din altar, fără a perturba slujbele 
bisericeşti. Concertele corului din Socol au fost susţinute şi în alte localităţi, chiar şi în 
oraşe precum Timişoara (1895), Vârşeţ, Biserica Alba, Panciova, Gradište. Marele succes 
însă a fost concertul de la Beograd (1895), despre care au scris ziarele, iar dirijorului 
Prokopije Milošević i s-a atribuit numele de onoare: „Slavjanski cel Sârbesc”. Din păcate, 
războaiele (cele balcanice, apoi cel mondial) au perturbat viaţa localităţii astfel că activitatea 
corală, exemplară între 1895 şi 1898, a tot slăbit până la stingere totală.

THE SERBIAN SLAVIANSKY

Stevan Bugarski

Summary

The article highlights an activity from the past of the Serbian community in Socol. 
It concerns the organisation and the activity of the local mixed choir, comprising about 
40 singers. The choir interpreted on four voices church music, and even classical choral 
music, being led by priest Prokopije Milošević, highly talented in music. His talent can be 
appreciated, but also difficult to perceive, by the fact that he led his choir directly from the 
altar, without perturbing the church services. The Choir from Socol held concerts in other 
places as well, even in cities like Timişoara (1895), Vršac, Bela Crkva, Pančevo, Gradište. 
The greatest success was accomplished at the concert in Belgrade in 1895, an event that 
was broadly described in the papers, while conductor Prokopije Milošević was attributed 
with the honorary name of „Serbian Slaviansky”. Unfortunately, the wars (the Balkan 
ones, then the First World War) have disturbed the life of this village, so that the choral 
activity, which was exemplary between 1895–1898, gradually diminished until a complete 
halt.



До жи вео сам за до вољ ство чи та ју ћи, а по-
сле пр вог чи та ња још ни сам био на чи сто, па 
сам при о нуо по нов ном чи та њу: то ли ко је ту 
гра ђе и по да та ка, то ли ко от кри ћа, то ли ко 
ле по те – те шко је све од јед ном об уј ми ти.

Вре мен ски у Днев ни ку раз ли ку је мо не ко-
ли ко жи вот них ета па ау то ро вих: 1. Део од 
1901. до ру ко по ла га ња 1904; 2. Део од 1904, 
на Те ми швар ском епи скоп ском пре сто лу до 
1905; 3. Део од 1919. као ман да тар у Ми тро по-
ли ји кар ло вач кој до 1920; 4. Део по сле 1920. 
као те ми швар ски епи скоп у Ве ли кој Ки кин-
ди до 1923. 

По са др жа ју мо гу се из дво ји ти не ко ли ко 
це ли на, кр ца тих по да ци ма до ко јих би се је-
два мо гло до ћи чак и из у чава њем те шко до-
ступ не ар хив ске гра ђе.

На удар ном ме сту до ла зе до га ђа ји о ује-
ди ње њу срп ских ми тро по ли ја на кон Ве ли-
ко га ра та. По што су ра то ви, бал кан ски 1912. и 
1913, за тим Ве ли ки 1914–1918, до ве ли до но вих 
гра ни ца Кра ље ви не Ср би је и за тим до про гла-
ше ња Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, 
на но вој те ри то ри ји за те кле су се: Ар хи е пи ско-
пи ја бео град ска и Ми тро по ли ја Ср би је; Ар хи-
е пи ско пи ја кар ло вач ка и Ми тро по ли ја срп ска; 
Ар хи е пи ско пи ја це тињ ска и Ми тро по ли ја Цр-
не Го ре, Бр да и При мор ја, ау то ном не епар хи је 
у Бо сни и Хер це го ви ни, те епар хи је Дал ма тин-
ско-ис триј ска (За дар ска) и Бо ко ко тор ска, и све 
су про кла мо ва ле сво је ује ди ње ње у Ује ди ње ну 
ау то ке фал ну срп ску цр кву. 

Ни је то ишло глат ко. Сва ка ми тро по ли ја је 
има ла сво је осо бе но сти, сво је ор га ни зо ва ње, 
сво ју је рар хи ју, сво је из во ре при хо да, свој по-
себ ни од нос са до та да њим др жа ва ма; до пун-
ски је но ва др жа ва Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 
на сто ја ла да их не ка ко све под ве де под исти 
име ни тељ, па и да ускла ди ста тус Срп ске пра-
во слав не цр кве са ста ту сом хр ват ских би ску-
пи ја и му сли ман ских ве ро и спо вед них је ди-

ни ца ко је су се за те кле на ње ном под руч ју. Уз 
то, тре ба ло је обез бе ди ти То мос Ца ри град ске 
па три јар ши је, ко јим би би ла при зна та не пре-
кид на ау то ке фал ност Срп ске цр кве од вре ме-
на Све тог Са ве, а то у усло ви ма ка да је ца ри-
град ски пре сто био упра жњен, а за тим спор но 
по пу њен. 

Из Днев ни ка про из ла зи огро ман прав нич-
ки до при нос вла ди ке Ге ор ги ја (Ле ти ћа) уоб ли-
ча ва њу ста во ва срп ског епи ско па та, пи са њу 
пред став ки и пред ло га, са ста вља њу на цр та 
за Устав, за За кон о СПЦ, за уре ђе ње и рас по-
ре ђи ва ње бо го слов ских шко ла (при ме ра ра ди: 
Од лу ка Ар хи је реј ског са бо ра о про гла су Па-
три јар ши је; Од лу ка Ар хи је реј ског са бо ра о 
уз ви ше њу ар хи е пи ско па и ми тро по лита бео-
град ско га на до сто јан ство па три јар ха; Уред-
ба о из бо ру па три јар ха; Уред ба о Са бо ру и 
Си но ду; Уред ба о Ме шо ви том са ве ту; Од лу ка 
о дру гом све ште нич ком бра ку; Уред ба о Упра-
ви Ар хи ди је це зе итд.).

А у ме ђу вре ме ну жи вот је те као, тре ба ло је 
уче ство ва ти у ра ду пра во слав них са ста на ка 
на европ ском пла ну, тре ба ло је обез бе ди ти 
не пре кид ност вер ског жи во та на па ро хи ја ма, 
па и вас пит ног вер ског ути ца ја у ре до ви ма 
школ ске омла ди не. Као по моћ, али и као сво-
је вр сно оп те ре ће ње, до шло је збри ња ва ње 
из бе гли ца из Ру си је и одр жа ва ње ве зе са до-
бе глом ру ском је рар хи јом. Још са ма ко нач но 
не сре ђе на, Срп ска цр ква се упу сти ла и у за-
сни ва ње Че шке пра во слав не цр кве, а ни је гу-
би ла из ви да сре ђи ва ње ста ту са срп ских па-
ро хи ја на аме рич ком кон ти нен ту.

По свом по ли тич ком и дру штве ном ор га-
ни зо ва њу но ва др жа ва има ла је секу ла ран при-
ступ, би ло је те жњи ме ша ња у чи сто цр кве не 
по сло ве, оспо ра ва ња епи скоп ских над ле жно-
сти, „пе ца ња” сва ке сла бо сти, па и сва ке гласи-
не, да би се у но ви на ма ди за ла хај ка, по и менич-
но вре ђа ли је рар си и ства ра ло не по ве ре ње.

О Ц Е  Н Е  И  П Р И  К А  З И
UDC 821.163.41-94(049.32)
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За та да ње ве ли ке под ви ге тре ба ло је би ти 
сло жан, да не ка жем је дин ствен, а и вла ди ке 
су љу ди од кр ви и ме са, са сво јим вр ли на ма и 
сла бо сти ма, па је и ме ђу њи ма би ло тр ве ња, 
не сла га ња, ого ва ра ња; то ау тор Днев ни ка не 
пре ћут ку је. Вла ди ка Ге ор ги је (Ле тић) се зду-
шно за ло жио и за из на ла же ње ре ше ња, и за 
пре ва зи ла же ње тр за ви ца, и до след но нам 
из ла же ка ко се ре ши ло са Ца ри гра дом, ка ко 
су де фи ни са не епар хи је, ка ко су по пу ње на 
вла ди чан ства, ка ко је иза бран па три јарх итд.

По сле то ли ког за ла га ња на упра жње ном 
пре сто лу кар ло вач ком, у Вр хов ном управ ном 
од бо ру, у Сре ди шњем ар хи је реј ском си но ду, 
у над гле да њу ма на сти ра и де чи јих при хва ти-
ли шта, влади ка Ге ор ги је се за те као пред чи-
ње ни цом да већ го ди на ма ни је у сво јој Епар-
хи ји. А Епар хи ја је пре по лу ће на по вла че њем 
др жав них гра ни ца, та ко да је де лом оста ла 
на те ри то ри ја ма Ру му ни је и Ма ђар ске. Треба-
ло је слу жи ти, пред у зе ти ка нон ске ви зи таци-
је, ис по ве да ти, про по ве да ти, ру ко по ла га ти, 
оба вља ти осве ће ња, име но ва ња и усто ли че-
ња, др жа ти сед ни це Кон зи сто ри је и Ад ми ни-
стра тив но га од бо ра, бри ну ти о ра ду Бо го мо-
љач ког по кре та, над гле да ти зи да ње цр ка ва 
у до бро во љач ким ко ло ни ја ма, при ма ти по-
се те и чи ни ти по се те, а до пун ски, уз све што 
су има ле и дру ге епар хи је, бри ну ти и о де лу 
у Кра ље ви ни Ру му ни ји (за це ло, из Днев ни ка 
про из ла зи да је све што је та мо ра ђе но – Мо-
на шка шко ла, учи тељ ски те ча је ви, ор га ни-
зо ва ње ве ро и спо вед них шко ла и сл. – ра ђе но 
под ње го вим упут ством). Он је за тај део тра-
жио на чел но, по вољ но и трај но ре ше ње, а Ру-
му ни ја је зах те ва ла пот пу ну уза јам ност за 
сво је па ро хи је у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца.

Ме ђу пр ви ма у Срп ској цр кви по чео је ко-
ри сти ти пре во де бо го слу жбе них тек сто ва на 
са вре ме ни је зик (је ван ђе ља, апо сто ла, па ри-
ме ја); ко ли ко је пред ња чио и био у пра ву мо же 
се про це ни ти по ка сни јем раз во ју до га ђа ја у 
том прав цу.

У сво јим су сре ти ма са ино слав ци ма, па и 
са ино вер ци ма ни је се ту ђио, по се ћи вао је и 
њи хо ве дру штве не са стан ке, па и бо го мо ље, и 
обра ћао им се, пре ма по тре би, на ру мун ском, 
не мач ком, ма ђар ском и ен гле ском је зи ку.

Сво ју сре ди ну де таљ но је по зна вао. Ка да 
би по ме нуо не ко га ко би га по се тио или ко га 
би по се тио, од мах би раз ве зао ко је тај и чији 
је, с ким је у бра ку, ко ју де цу има и где су му 
де ца удо мље на, шта ра де, је су ли здра ва или 
бо лу ју, има ли уну чад. Он је сво је епар хи о те 
опи си вао та ко да би се на осно ву ње го вих за-
пи са, по гру бој про це ни, бар за два де се так њих 
мо гао са ста ви ти ро до слов.

Али сем чи ње нич ко га де ла, Днев ник са-
др жи и ду бо ко ми са о не умет ке из обла сти 
пси хо ло ги је, са мо по сма тра ња, фи ло со фи је 
и мо ра ла. Об ра ђе ни ле пим је зи ком и не мно-
го кит ња стим али ода бра ним сти лом, као 
пре дах ау то ра и чи та о ца из ме ђу два жи вот на 
по ри ва, ти уме ци чи не ути сак да не чи та мо 
Днев ник чо ве ка за тр па ног по сло ви ма и оп те-
ре ће ног од го вор но сти ма, не го пе снич ке ме-
ди та ци је о жи во ту, о све ту, о до бру и злу, о 
по сто ја њу, о ле по ти све та и жи во та, о ме ђа ма 
по ста вље ним чо ве ку и о мо гућ но сти пре ва-
зи ла же ња ме ђа, о мо ли тви, о истрај но сти у 
до бру, о па до ви ма и уста ја њи ма, о са мо све-
сти да гле да ју ћи свет, у ства ри, гле да мо своју 
ле по ту или руго бу. Ду би на ми сли и кра сно-
ре чи вост дола зе до пу не спре ге, а чи та ње – 
за раз ли ку од до ку мен тар них де ло ва кр ца тих 
по да ци ма – опу шта, ма ми и пре ла зи у ужи-
ва ње. Два си ло ги зма ко ја би се мо гла на зва-
ти сен тен ци јом, по сло ви цом, па и сти хом, 
гла се: Због те бе се не бо у свод све ло; због 
те бе се ру жа осу ла ру ме ни лом и Лаж је да 
ми мо ра мо умре ти (ми слим да је у ово ме срж 
це ло га Днев ни ка). 

А крај све га то га вла ди ка Ге ор ги је (Ле тић) 
ни је се сво јим Днев ни ком из два јао и ве ли чао; 
на про тив, ис ти цао је се бе као обич ног чо ве-
ка. Због то га је и мо гао да тр пи и пра шта, да 
саве ту је љу де у њи хо вим те шко ћа ма, па до ви ма 
и по ди за њи ма, јер се и сам су о ча вао са ис ку-
ше њи ма (ду ван, ка фа, пи ће, је де ње ме са, пла-
хо ви тост) и са крх ко сти ма те ла (тем пе ра ту ра, 
гро зни ца, сла бост, бол).

Вла ди ка је при сту пио Днев ни ку као не ком 
уто чи шту, као об у зда ва њу от кри ва ња, као 
по ста вља њу ме ђе мно го ре чи во сти, као по моћ-
ни ку у не во љи, као ис по ве сти, као ду хов ној 
ве жби, као стро гој ин ти ми, као раз го во ру са 
Бо гом и са со бом. Са да, ли ста ју ћи књи гу, не 
мо гу да не за жа лим што је ни је он сам и при-
ре дио. 

Ве ли ка је ште та што ми и не ма мо ње гов 
ау то граф, не го де ли мич ни пре пис, из вод који 
је по свом на хо ђе њу оба вио не ка да њи про то-
ђа кон Ге ор ги је (Ма ло ше вић) и то мал те не пет 
го ди на на кон вла ди ки не смр ти (апри ла 1939) 
у усло ви ма ка да је у ори ги на лу већ за па жао 
пре ки де тек ста због ис трг ну тих ли сто ва, за 
ко је ни је умео да ка же ко их је и ка да, а осо-
би то за што, ис тр гао. Пре пи сао је текст за го-
ди не 1901–1903, 1905, 1919–1923. Ус кра ће ни 
смо за вла ди ки но ви ђе ње су штин ских пре-
лом них го ди на: 1924. – раз ме на те ри то ри ја 
из ме ђу Кра ље ви не Ру му ни је и Кра ље ви не 
СХС; 1927. – пре у зи ма ње не по сред ног во ђе ња 
де ла Епар хи је те ми швар ске у Ру му ни ји на 
осно ву на че ла де во лу ци је; 1931. – до но ше ње 
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Уста ва СПЦ; 1932. – пре ла зак из Ки кин де у 
Вр шац; 1933. – пот пи си ва ње Школ ске кон вен-
ци је из ме ђу Кра ље ви не Ру му ни је и Кра ље-
ви не СХС; 1934. – пот пи си ва ње Цр кве не 
кон вен ци је из ме ђу Кра ље ви не Ру му није и 
Кра ље ви не СХС. 

Ве ли ка не ка је хва ла вла ди ци и при зна ње 
пре пи си ва чу за ко ли ко нам је до па ну ло, а ипак 
нас коп ка не за хвал но ис ку ше ње на га ђа ња да 
ли је за и ста мо гу ће да Днев ник ни је во ђен 
чи та вих три на ест го ди на: 1906–1918? И због 
че га је не ко био по бу ђен да се ла ти пре пи си-
ва ња, када је имао ори ги нал, а по зи ва се на 
не по вољ не усло ве и окол но сти под ко ји ма је 
ра дио, и при зна је да је и сам ис пу штао де ло ве 
тек ста по свом на хо ђе њу. 

Сва ка ко је сам вла ди ка мо гао за жи во та да 
при пре ми за об ја вљи ва ње свој Днев ник, па и 
да га об ја ви, као што су то мно ги чи ни ли. А 
ни је.

При ре ђи ва чи су до шли до по да тка да је 
Днев ник оста вио као за ве шта ње вла ди ки Ири-
не ју (Ћи ри ћу). Жа ле ћи што ни су мо гли до ћи 
до ори ги на ла, при ре ђи ва чи ис ти чу на чел ну 
вред ност сва ког днев ни ка као при мар ног 
исто риј ског из во ра.

Књи га Днев ник др Ге ор ги ја (Ле ти ћа) обја-
вље на је у ју би лар ној 800. го ди ни Срп ске 
цр кве, с бла го сло вом пре о све ће ног епи ско па 
срем ског го спо ди на Ва си ли ја (Ва ди ћа), ста-
ра њем ви со ко пре ча сног оца До си те ја (Миљ-
ко ва), ар хи ман дри та грге те шког. Дир љи во 
зву че ре чи ар хи ман дри та До си те ја са кра ја 
Пред го во ра: „Књи гу по све ћу је мо не са мо ње-
го вој бла же ној успо ме ни, већ и жа ло сно уга-
ше ној Кар ло вач кој ми тро по ли ји, као јед ном 
од нај за слу жни јих ка нон ских под руч ја у 
исто ри ји Срп ске пра во слав не цр кве”. 
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Еди ци ја На уч но ин фор ма тив на сред ства 
о ар хив ској гра ђи Ар хи ва Вој во ди не бо га ти ја 
је за joш јед ну све ску се ри је (XV) по све ће не 
ве ли ком ар хив ском фон ду (Ф. 11) То рон тал-
ска жу па ни ја (1779–1849), 1731–1849, јед ном 
од нај вред ни јих фон до ва ко ји Ар хив чу ва и 
струч но одр жа ва, а ка те го ри са ном као кул-
тур но до бро од из у зет ног зна ча ја. Же ле ћи да 
упо зна ши ру јав ност са вред ном ар хив ском 
гра ђом и олак ша при ступ ис тра жи ва чи ма, 
Ар хив Вој во ди не је у се ри ји до са да об ја вио 
три све ске ка та ло га ода бра них са др жа ја до ку-
ме на та из овог ар хив ског фон да. Пр ву – 2008, 
дру гу – 2011, а тре ћу 2017. го ди не.

Пр ва све ска об у хва та вре мен ски пе ри од 
од ства ра ња Жу па ни је до ре ор га ни за ци је 
др жав не упра ве и ад ми ни стра ци је (1779–
1785), што пред ста вља ја сно оме ђе ну це ли ну 
ства ра ња и кон со ли да ци је жу па ниј ске вла-
сти. Њом су об у хва ће ни и спи си са жу па ниј ске 
те ри то ри је на ста ли пре твор ца фон да (1731–
1779) под на зи вом Пред спи си (пре дак та) из 
пр ве три ку ти је фон да. У Исто риј ској бе ле
шци о фон ду, ко ја је по но вље на у тре ћој књи-
зи, дати су ши ри по да ци о вре ме ну кон сти-

ту и са ња, ор га ни за ци ји и исто ри ја ту твор ца 
фон да.1

Дру гом све ском еди ци је об у хва ћен је пе-
ри од од 1786. до 1790. го ди не, пе ри од спро во-
ђе ња ре фор ми ца ра Јо зе фа II, ре ор га ни за ци-
је др жав не упра ве и ад ми ни стра ци је, ра та са 
Тур ском, уки да ња жу па ниј ске ау то но ми је и 
слу жбе не упо тре бе не мач ког је зи ка.2 Тре ћа 
све ска об у хва та пе ри од од 1791. до 1795. го-
ди не, ка да гра ђа све до чи о рат ним зби ва њи-
ма, са ни ра њу ште та од по пла ва, здрав стве ној 
за шти ти.3

1 Де јан Јак шић, То рон тал ска жу па ни ја 
(1731–1849), Ка та лог ода бра них са др жа ја до ку-
ме на та, све ска 1 (1731–1785), Ар хив Вој во ди не, 
Но ви Сад 2008, стр. 262.

2 Ол ги ца Тр бо је вић, То рон тал ска жу па
ни ја (1731–1849), Ка та лог ода бра них са др жа ја 
до ку ме на та, све ска 2 (1786–1790), Ар хив Вој во-
ди не, Но ви Сад 2011, стр. 401.

3 Ол ги ца Тр бо је вић, То рон тал ска жу па
ни ја (1731–1849), Ка та лог ода бра них са др жа ја 
до ку ме на та, све ска 3 (1791–1795), Ар хив Вој во-
ди не, Но ви Сад 2017, стр. 229.



232

Че твр та све ска, ово га пу та у об ли ку елек-
трон ског из да ња (CD-ROM),4 на ста вак је за-
по че тог пу бли ко ва ња, а об у хва та пе ри од од 
1796. до 1800. го ди не и гра ђу ко ја све до чи о 
рат ним зби ва њи ма, фран цу ским ре во лу цио-
нар ним ра то ви ма – Рат пр ве ко а ли ци је (1792–
1797) и Рат дру ге ко а ли ци је (1798–1802), па 
се до ку мен ти че сто од но се на рат и вој ску: 
ре гру та ци ју, ста вља ње пле мић ке вој ске под 
оруж је (ин су рек ци ја), снаб де ва ње и опре ма-
ње вој ске, раз ме штај вој них је ди ни ца и сл. 
Та ко ђе, у ве ћој ме ри, до ку мен та вој них вла-
сти, пре те жно пи са на на не мач ком је зи ку, 
од но се се и на бри гу о здрав стве ном ста њу и 
спре ча ва њу ши ре ња за ра зе услед ку ге ко ја је 
ха ра ла у Сре му 1795/96. го ди не и из ве шта ји-
ма и ве сти ма о ку ги у Ср би ји и здрав стве ној 
за шти ти, да се не би про ши ри ла и на Ба нат. 
Ве ли ки део спи са од но си се на по прав ку и са-
ни ра ње на си па, ка на ла, бра на, оба ле, мо сто-
ва ре ка Мо риш, Та миш, Ти са и Бе геј, бу ду ћи 
да су се оне че сто из ли ва ле и ре ме ти ле во де ни 
са о бра ћај ко ји је био нео п хо дан за транс порт. 
Че сти су и ге о ме тар ски из ве шта ји о ква лите-
ту зе мљи шта с ци љем ис пла ћи ва ња од ште та 
ста нов ни ци ма ко ји су апе ло ва ли за по моћ 
због оску ди це услед ло шег при но са, рат них 
и еле мен та р них не по го да.

Пред ме ти ко ји се од но се на овај пе ри од а 
ни су ушли у од бир за пу бли ко ва ње, углав ном 
су не пот пу ни, од но сно са мо су де ли мич но 
са чу ва ни. Пред ста вља ју део не ког обим ни јег 
пред ме та или це ли не (нпр. про прат ни лист 
без при ло га уз ко ји је био до ста вљен), или су 
то окру жни це, углав ном оп ште об ја ве (по тер-
ни це, сте ча ји, по ступ ци за до ка зи ва ње од сут-
но сти) Угар ског на ме снич ког ве ћа, по је ди нач-
не мол бе ста нов ни ка за от пуст из вој ске, за 
раз ли чи ту вр сту по мо ћи, по твр де о за ду же-
њи ма (при зна ни це), ра зни фи нан сиј ски из-
ве шта ји и срав њи ва ња, као и суд ске ис тра ге 
о кра ђи, углав ном сто ке и сл. 

У ар хив ском фон ду То рон тал ске жу па ни је 
за пе ри од ко ји је об у хва ти ла ова све ска са чу-
ва но је укуп но 45 ин вен тар них је ди ни ца (ку-
ти ја) спи са (ин вен тар ни бро је ви 209–253). По 
го ди на ма: за 1796. са чу ва но је се дам ку ти ја 
(209–215), за 1797. го ди ну је да на ест ку ти ја 
(216–226), за 1798. го ди ну де вет ку ти ја (227–
235), за 1799. го ди ну три на ест ку ти ја (236–248) 
и 1800. го ди ну пет ку ти ја (249–253) ар хив ске 
гра ђе. За на ве де ни пе ри од са чу ван је и не зна-
тан број књи га ко је пра те до ку мен та.

4 Све ска је, као и оста ла из да ња Ар хи ва 
Вој во ди не, до ступ на на ар хив ском сај ту: https://
www.ar hiv voj vo di ne.or g.rs /in dex.ph p/sr /o-na ma/
di gi ta li zo va ne-knji ge

Об ра да ова квог је зич ки сло же ног фон да, 
где су пред ме ти и до ку мен ти у њи ма је зич ки 
из ме ша ни, зах те ва тим ски рад, ко ор ди на ци-
ју и уса гла ша ва ње ар хи ви ста ко ји ра де на 
раз ли чи тим је зи ци ма. Но си лац ра да на фон-
ду ви ши ар хи ви ста Ол ги ца Тр бо је вић об ра-
ди ла је пред ме те на ла тин ском, ода бра ла и 
при ре ди ла све опи се за из да ва ње и из ра ди ла 
по моћ ни ин фор ма тив ни апа рат. Ана ли тич ке 
опи се пред ме та на ста лих на ма ђар ском је зи-
ку из ра ди ла је Шар ло та Кар таг Ми ла ди нов, 
а на не мач ком Љи ља на Буб ње вић, ар хи ви сти 
у Ар хи ву Вој во ди не.

„Пред го вор” пру жа основ не по дат ке о фон-
ду и ње го вом са др жа ју, твор цу фон да, исто-
риј ском окви ру и ин фор ма тив ним сред стви-
ма. По ред оба ве зних де ло ва пу бли ка ци је на 
по чет ку је и „Реч ник ма ње по зна тих ре чи и 
пој мо ва” из гра ђе.

Ка та лог ода бра них са др жа ја до ку ме на
та. На чин при ка за: Број с ле ве стра не ис пред 
тек ста опи са не ар хив ске је ди ни це (пред ме та) 
пред ста вља ар хив ску сиг на ту ру, од но сно 
број пред ме та у окви ру го ди не. Опи си су по-
де ље ни и по ин вен тар ним је ди ни ца ма (ку-
ти ја ма). У гор њем ле вом углу из над тек ста 
опи са ног пред ме та на ла зе се по да ци о да ту-
му и ме сту на стан ка, а у де сном углу из вор-
на ре ги стра тур ска сиг на ту ра или те мат ска 
гру па ко јој пред мет при па да. У до њем ле вом 
углу, ис под тек ста опи са, на ве ден је је зик, 
или је зи ци, ко јим је пред мет на пи сан, а у де-
сном, број ли сто ва у пред ме ту.

Са др жај: Жу па ниј ски фон до ви су сло же-
ни и са др жај ни, у њи ма се мо гу про на ћи нај-
ра зли чи ти је мо гу ће те ме из свих обла сти 
жи во та и дру штва. Ва жни до га ђа ји и дру-
штве не тен ден ци је су усло ви ли да је у не ким 
го ди на ма на ста ло мно го пред ме та ве за них 
за од ре ђе не про бле ме, де ша ва ња и до га ђа је 
(вид. на пред). У та квом оби љу са др жа ја те-
шко је на ћи ба ланс у при сту пу од би ру,5 али 
се ау тор успе шно с тим из бо рио и ва ља но 
нам пред ста вио овај сег мент фон да. Са др жај 
је ис ка зан са свим при ме ре но фор ми ана ли-
тич ког опи са: кон ци зно, је згро ви то, пре глед-
но и ја сно.

Ре ги стри: „Имен ски ре ги стар” са др жи 
азбуч ни спи сак име на ли ца ко ја се на во де у 
опи си ма, са пре ци зи ра ним свој стви ма (за ни-
ма ње, функ ци ја, ти ту ла, пре би ва ли ште и др.) 

5 За ши ре по дат ке о из да ва њу ин фор ма-
тив них сред ста ва и фон ду вид.: Де јан Јак шић, 
„Еди ци ја на уч но-ин фор ма тив них сред ста ва о 
ар хив ској гра ђи по све ће на То рон тал ској жу па-
ни ји”, Ар хив ски ана ли, бр. 6, Но ви Сад 2011, 
156–166.



233

зна чај ним за опи се до ку ме на та у ко ји ма се 
по ја вљу ју и чи ји је (ар хив ски) број у на став-
ку на ве ден. Стра на пре зи ме на су да та у срп-
ској тран скрип ци ји, док су у са мом тек сту 
опи са на пи са на и из вор но.

„Ге о граф ски ре ги стар” је по азбуч ном ре-
ду сре ђен спи сак ге о граф ских пој мо ва у срп-
ској тран скрип ци ји (на се ље, ре ка, пу ста ра), 
са на зна че ним бро јем пред ме та у ко ме се на-
во ди. Ме ста ван Жу па ни је у за гра ди су ге о-
граф ски ло ци ра на, а ал тер на тив на име на на-
зна че на. На кра ју књи ге при ло жен је ко ри сни 
„Пре глед на се ља То рон тал ске жу па ни је по 
сре зо ви ма” са та бе лар ним упо ред ним пре-
гле дом на зи ва ме ста у срп ском, ма ђар ском, 
не мач ком и да на шњем зва нич ном об ли ку 
др жа ве ко јој при па да.

„Пред мет но-те мат ски ре ги стар”, ка ко је 
то уо би ча је но за сло же ни је и зна чај ни је фон-
до ве, са др жи од ред ни це кла си фи ко ва не те мат-
ски по ши рим и ужим гру па ма, ко је су уну-

тар гру па уа збу че не. Ши ре гру пе су: „Вер ске 
уста но ве и ор га ни за ци је”, „Вла сте лин ства и 
ур ба ри јал”, „Вој ска”, „Здрав ство”, При вре да”, 
„Про све та”, „Те ри то ри ја и ста нов ни штво”, 
„Упра ва, пра во су ђе и јав не слу жбе”.

Тру дом ау тор ке Ол ги це Тр бо је вић и са-
рад ни ка ко ји су уче ство ва ли у ње го вом обли-
ко ва њу, са др жај ном до пу ња ва њу и при пре ми 
за пу бли ко ва ње, овај Ка та лог ода бра них са-
др жа ја до ку ме на та је још је дан си гур ни ори-
јен тир и ве ли ка по моћ ис тра жи вач кој јав но-
сти за про у ча ва ње свих аспе ка та про шло сти 
Ба на та и ви ше гра на исто ри је. Же ља нам је да 
се он што че шће на ђе у ру ка ма на уч них рад-
ни ка, ис тра жи ва ча и дру гих ко ри сни ка ар хив-
ске гра ђе Ар хи ва Вој во ди не, као ве ро до сто јан 
пу то каз за ње но ис тра жи ва ње, ко ри шће ње и 
ту ма че ње.

Де јан Јак шић, ар хив ски са вет ник
Ар хив Вој во ди не, Но ви Сад

UDC 314.15-053.2(497.6:497.113)”1917/1920”(091)(049.32)

Ма ра Шо вља ков, Глад у Бо сни и Хер це го ви ни и сме шта ње 10.000 де це  
у Кар ло вач ку ми тро по ли ју 1917–1920, Ар хив Ре пу бли ке Срп ске,  

Удру же ње ар хив ских рад ни ка Ре пу бли ке Срп ске, Ар хив Вој во ди не,  
Исто риј ски ар хив Ужи це, 2021, 400 стр. 

Про те као је чи тав век од тра гич них до га-
ђа ја о ко ји ма се ма ло при ча ло а још ма ње пи-
са ло. Ис ко рак ка ис пра вља њу уо че не не прав-
де учи ни ла је др Ма ра Шо вља ков об ја вљу-
ју ћи по тре сну књи гу под гор њим на сло вом 
2021. го ди не. Као из да ва чи ја вља ју се: Ар хив 
Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња лу ка, Ар хив Вој во-
ди не, Но ви Сад, и Исто риј ски ар хив Ужи це.

О ау то ру књи ге др Ма ри Шо вља ков има мо 
по дат ке да је ро ђе на 1956. го ди не у Ца зи ну. 
Сред њу по љо при вред ну шко лу за вр ши ла је 
у Фу то гу. Сту ди је исто ри је упи са ла је 1975. 
го ди не на Од се ку за исто ри ју на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Ди пло ми ра ла је 
1981. го ди не, ма ги стри ра ла 2010. и док то ри-
ра ла у Ба ња лу ци 2017. го ди не. Уче ство ва ла 
је на ме ђу на род ном на уч ном ску пу ,,Арад ска 
твр ђа ва, ло гор за срп ске ин тер нир це у Пр вом 
свет ском ра ту 1914” у Ара ду 2014. го ди не. 

На во ди мо не ко ли ко по да та ка бит них за 
раз у ме ва ње вре ме на и до га ђа ја: 

„Ми ло рад Ек ме џић је ука зао на ма сов ну 
по ја ву гла ди у Бо сни и Хер це го ви ни то ком 
Пр вог свет ског ра та, ка да је по мр ло 100.986 

де це мла ђе од 10 го ди на. Сла би при но си, ре-
кви зи ци ја, од ла зак му шке рад не сна ге у вој ску 
и не ви ђе на су ша има ли су би блиј ске раз ме ре. 
На жа лост, смрт де це ни је по бу ди ла по тре бу 
обе ле жа ва ња ове на ци о нал не тра ге ди је, из-
град њу спо ме ни ка ко ји би био опо ме на по том-
ству” (стр. 10).

„Те му сме шта ња де це на под руч је да на-
шње Ру му ни је и Ма ђар ске кра ћим при ло зи-
ма су осве тли ли Гој ко Ма ло вић и Љу бо мир 
Сте па нов. За слу гом го спо ди на Сте ва на Бу гар-
ског до шла сам до ко ри сних по да та ка ве за них 
за збри ња ва ње де це на про сто ру Ба на та ко ји 
се по сле Пр вог свет ског ра та на шао у Ру му-
ни ји. Вред но је по ме ну ти рад и ан га жо ва ње 
Дра го љу ба Ба др љи це из Ки кин де [напомена 
Д. П. Б.: тре ба Мокрина] ко ји се на ла зи као 
при лог у књи зи (од стра ни це 273 до 295)”.

Др Бо ри во је Ми ло ше вић у сво јој Ре цен зи-
ји на во ди по да так: „Пре ма не ким про це на ма, 
од 1917. до кра ја 1918. го ди не на пре хра ну је 
сме ште но 16.340 де це, од то га бро ја 12.270 из 
Бо сне и Хер це го ви не (7.234 пра во слав них, 
4.905 ка то ли ка и 131 му сли ман)”.
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Ду го го ди шње по знан ство ау тор ке са ис-
тра жи ва чи ма про шло сти, до при не ло је пло-
до твор ним ис тра жи ва њи ма, про ве ра ма и 
књи га ма, до стој ним нај ве ћег ува жа ва ња.

Овом при ли ком сам до ста вио Ма ри Шо-
вља ков вред не по дат ке из књи ге Ср би у Ве
ли ком Се ми клу шу, ко ју су ура ди ли Љу бо мир 
Сте па нов и Ве сна Ро шка. За не за бо рав су по-
да ци ко је су сво јим ра дом оста ви ли про та Пе-
тар Агри ма и учи те љи ца Је ле на Те о до ро вић 
(тим ви ше што је Је ле на, пре шав ши у Мо крин, 
по ста ла упра ви тељ шко ле око 1923. го ди не, 
где сам и ја за вр шио сво ју про свет ну ми си ју, 
на истом ве тро ви том ме сту 2010–2014. го ди не). 

По да ци су по но вље ни у све сци Арад кроз 
вре ме, број 17 (2017), ко је је на ве ла Ве сна 
Ро шка.

На ве ли ку сре ћу са чу ва но је оби ље спи са 
у ар хи ву хра ма Све тог Ни ко ле у Ки кин ди, 
ко ји су по слу жи ли као осно ва за чла нак ко ји 
је 2018. го ди не пре дат гла сни ку Исто риј ског 
ар хи ва Ки кин да AT TEN DI TE и об ја вљен (у 
скра ће ном об ли ку). 

За сва ки слу чај је при лог у пу ном оби му 
пре дат и на увид Ар хи ву Ре пу бли ке Срп ске 
и об ја вљен у Гла сни ку удру же ња ар хив ских 
рад ни ка Ре пу бли ке Срп ске (Ба ња лу ка 2019, 
стр. 215–230).

На ве шћу не ко ли ко за пи са у ко ји ма се по-
ми њу ме ста у да на шњој Ру му ни ји:

„16. март 1918. год. 
Из спи са упу ће ног епи ско пу те ми швар ском 

Г. Г. др Ге ор ги ју Ле ти ћу, на во де се по да ци да 
је Из вр шни од бор у Вел. Ки кин ди пре ко 
2.800 де це сме стио, од то га у са мој В. Ки кин ди 
610 (1/5). Од бор је пла тио за ста ра вој нич ка 
оде ла 5.000 кр. и до не то је из Ми школ ца. За 
бол нич ко ле че ње де це ван В. Ки кин де је из-
да то 7.584,12 Кр. Све га 16.015,48 Кр.

Сле де ће оп шти не су по сла ле свој ску пље ни 
при лог овом Из вр. од бо ру: Ме лен ци – 4.150, 
Т. Ка њи жа – 882, Т. Нађ фа ла – 593, Кра ље во 
– 212,30, Стар че во – 240,30.

10. септ. 1918. г.
За 14-оро де це је на пла ћен пут ни тро шак 

во зом од В. Ки кин де до Вар ја ша 44,74 Кр. 
(Ва са Ми ли ћев).

22. септ. 1918. г. 
За те ле гра ме је пла ће но 15,85 Кр. По ми њу 

се: За греб, (Срп ска) Цр ња, Ке ча, Кла ри ја, Че-
неј, Не мет)”.

Од бор у Ве ли кој Ки кин ди на во ди да су у 
Те ми швар ском про то пре зви те ра ту сме ште на 
де ца у ме сти ма да на шње Ру му ни је: Ке тве љу 
(23), Не ме ту (26), Ке чи (21), Че не ју (7). Пред-
сед ник од бо ра Мар ко Бог дан до ста вио је спи-
ско ве и број де це, па са зна је мо за ова ме ста: 

В. Се ми клуш (24), Са ра во ла (34) (не пра вил но 
је на ве де но име ме ста као Са ја ва ла), а ни су 
до ста вље ни спи ско ви иа ко је та мо би ло де це, 
за: Сем пе тар (52) и Ча над (63).

Но ви нар из Ки кин де (на жа лост по чив ши) 
Љу бо мир Гру бић у сво јој књи зи под на сло-
вом Кад у се ло сле ти ви ла (чла нак „Оди се ја” 
Сте ве Че неј ца, ИА Ки, 2018. год.) опи су је жи-
вот ну при чу:

„Три ва Кец ман (Брав ски Ва га нац, Пе тро-
вац), као сед мо го ди шње си ро че у вре ме Пр вог 
св. ра та пре дат је на пре хра ну јед ној срп ској 
по ро ди ци у Че не ју (Да нас у Ру му ни ји). Од-
ра стао и ску ћио се у Че не ју. За вре ме Ин форм-
би роа, ру мун ска тај на слу жба ’Се ку ри та те’ 
вр ши ла је при ти сак да пре ђе у Ју го сла ви ју и 
шпи ју ни ра у ње ну ко рист. При ти сци су се 
по ве ћа ва ли а Три ва ни је из др жао, па је пи-
што љем пре су дио се би (Љ. Гру бић, на ве де на 
књига и чла нак). Син Сте ван му бе жи у Ју-
го слави ју, где је до био озна ку да је ру мун ски 
шпи јун, за по слио се али га је опет не што на-
гна ло на гре шку и по кај нич ки се вра тио у Ру-
му ни ју, где је он да до био озна ку да је ју го сло-
вен ски шпи јун. Од ле жао је сил не за тво ре и 
не да ће. Жи вот пи ше ро ма не”.

Са ма др Ма ра Шо вља ков ми је по сла ла по-
ру ку са ова квим са др жа јем:

„Да нас сам чу ла од рек то ра Бо го сло ви је у 
Срем ским Кар лов ци ма да би они пра ви ли про-
мо ци ју за све три мо је књи ге ко је су иза шле 
у ро ку од го ди ну да на. То су:

1. Срп ска Вој во ди на и Бо сна и Хер це го ви-
на (1896–1914) 390 стр.,

2. Ко ло ни за ци ја Ср ба из Бо сне и Хер це-
го ви не у ју жну Бач ке (1919–1950) са спи ском 
од 7.000 ко ло ни ста и

3. Глад у Бо сни и Хер це го ви ни и сме шта-
ње 10.000 де це...

Књи га број је дан је мо ја про ши ре на док тор-
ска те за, број два је про ши ре ни ма ги стар ски 
рад. 

На књи га ма сам ра ди ла од 2008. го ди не о 
свом ’кру ву и ру ву’. Пу то ва ла сам и бо ра вила 
ви ше ме се ци у ар хи ви ма у: Бео граду, Зре ња-
ни ну, Но вом Са ду, Срем ским Кар лов ци ма...

Има ла сам сре ће да су у Ба ња лу ци схвати-
ли зна чај ру ко пи са. Ни сам до би ла хо но рар, 
већ део ти ра жа. Јед ну тре ћи ну сам оста ви ла, 
из ме ђу оста лог: Ма ти ци срп ској, Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Но вом Са ду, ар хи ви ма у 
ко ји ма сам ис тра жи ва ла, по је дин ци ма ко ји 
су ми по пут Вас из ла зи ли у су срет. Са да бих 
же ле ла да две тре ћи не књи га на ђу чи та о це и 
куп це. Књи га је мр тва ако се не чи та. За то је 
пра ва сре ћа што сам Вас кон так ти ра ла и ако 
Бог дâ, да Вам то лич но ка жем”.
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„Исто риј ски не дир ну та те ма Ве ли ког ра та, 
ху ма на ак ци ја спа са ва ња бо сан ско хер це-
го вач ке де це, до би ла је у сту ди ји др Ма ре 
Шо вља ков свој исто риј ски об лик”, пи ше у 
ре цен зи ји др Ми лан Ми цић. За то сма тра мо да 

до га ђа ји и име на див них љу ди за слу жу ју не-
за бо рав и по што ва ње.

Дра го љуб П. Ба др љи ца

UDC 271.222-725(497.11)(498 Timișoara)(049.32)

Са ша Ја шин, Ар хи је ре ји Те ми швар ске епар хи је, Са вез Ср ба у Ру му ни ји,  
Те ми швар 2020, 310 стр. 

О по је ди ним ар хи је ре ји ма Те ми швар ске 
епар хи је Пра во слав не срп ске цр кве пи са но 
је и ра ни је, би ло у укуп ном кон тек сту жи во-
та и де ло ва ња срп ских је ра ра ха (Са ва, епи-
скоп шу ма диј ски, Срп ски је рар си од де ве тог 
до два де се тог ве ка, Кра гу је вац 1996), би ло 
од но се ћи се де ли мич но са мо на по је ди не те-
ми швар ске ве ро до стој ни ке (Про та Сло бо дан 
Ко стић, Гро бо ви епи ско па и гра ђа на те ми
швар ских у Пра во слав ном срп ском са бор ном 
хра му те ми швар ском 1757–1838, Те ми швар, 
1938; Сте ван Бу гар ски, Срп ско Пра во сла вље 
у Ру му ни ји, Те ми швар, Бео град, Но ви Сад 
1995; Сте ван Бу гар ски, Вла ди ка Ан то ни је 
(На ко), епи скоп те ми швар ски, Те ми швар, 
2010; Са ша Ја шин, Епи скоп Пан те леј мон 
Жив ко вић, Те ми швар 2017. и др.). Са да, пр ви 
пут по сле ду жег вре ме на, пред чи та о ци ма је 
књи га ко ја је дин стве но об у хва та и об ра ђу је 
жи во те и ак тив ност свих те ми швар ских ар-
хи је ре ја, по чев од ми тро по ли та Нео фи та, нај-
ста ри јег је рар ха ко ји се по ми ње као ар хи је реј 
те ми швар ски, па све до епи ско па Лу ки ја на, 
епи ско па бу дим ског и да на шњег ад ми ни стра-
то ра Те ми швар ске епар хи је. 

Ау тор овог зна чај ног и од го вор ног по ду хва-
та је слу жи тељ на по љу Го спод њем, све ште ник 
др Са ша Ја шин, пре зви тер Пра во слав не срп ске 
епар хи је те ми швар ске. Чо век са два од бра-
ње на док то ра та (из те о ло ги је и фи ло ло ги је), 
има ју ћи при ступ (и по слу жбе ној ду жно сти) 
епар хиј ској би бли о те ци, он је ску пио хра брост 
да се упу сти у овај ни ма ло ла ки по ду хват. 
За што хра брост? Јед но став но за то што и по-
ред до брих на ме ра и оби ља ин фор ма ци ја ко је 
је мо гао на ћи у ра зним до ку мен ти ма епар хиј-
ског ар хи ва и дру где, увек по сто ји ри зик да 
по не ки аспе кат оста не не до ре чен или нео т кри-
вен, или мо жда не до вољ но при ка зан, од но сно 
да не где дру где, у дру гим из во ри ма, по сто је 
ин фор ма ци је ко је би вре де ле да се на ђу у та-
квој књи зи, али да оне још ни су от кри ве не (или 
„ни су сти гле на ред”). Ме ђу тим, ова кон ста-

та ци ја ни ма ло не ума њу је вред ност књи ге и 
ау то ров труд. Баш због то га, по ду хват ни је 
ни ма ло лак или јед но ста ван, али на сву сре ћу, 
пре ко свих не да ћа ау тор се ухва тио у ко штац 
са овом те ма ти ком, ру ко во де ћи се прин ци пом 
да све што смо до са да до зна ли тре ба за пи-
са ти и у књи гу об ја ви ти, док не бу де ка сно и 
док има мо за ко га пи са ти. Са тог аспек та и ова 
књи га, ма да ве ли ка и по фор ма ту и по оби му 
(са др жи 310 стра ни ца), мо же по слу жи ти не 
са мо као са мо стал ни рад већ и као по чет на 
гра ђа за бу ду ће ис тра жи ва че (мо жда и не ку 
док тор ску ди сер та ци ју) ко ји ће би ти за ин те ре-
со ва ни да ову те ма ти ку про ши ре и упот пу не. 

Књи га је штам па на као по себ но из да ње 
Са ве за Ср ба у Ру му ни ји и то као 93. књи га у 
се ри ји Мо но гра фи је. Ти ме је Из да вач ка ку ћа 
Са ве за до би ла ка пи тал но де ло ко је, уз оста ла 
из да ња из ове се ри је, пред ста вља жи ви до каз 
на шег ви ше ве ков ног би ти са ња на овим про-
сто ри ма и уло ге ко ју је на ша Пра во слав на срп-
ска цр ква има ла у очу ва њу на ро да ов да шњег, 
до да на да на шњег. 

Оби ман пред го вор књи зи (17 стра ни ца) на-
пи сао је про ве ре ни и ду го го го ди шњи при ја-
тељ Ср ба из Ру му ни је, мр Ра до ван Ка ла бић, 
из ла жу ћи на ши ро ко ка ко исто риј ски кон текст, 
та ко и вр ли не та кве је дин стве не књи ге из да-
те на овим про сто ри ма. С дру ге стра не, овај 
пред го вор пред ста вља сво је вр стан по себ ни 
пре сек исто ри је на ше пра во слав не цр кве, 
кроз де ло ва ње и за слу гом сво јих ар хи је ре ја, 
од ко јих су не ки сво јим жи во ти ма пла ти ли 
од бра ну и одр жа ње срп ског пра во сла вља на 
овим про сто ри ма. 

Књи га об ра ђу је и хро но ло шки при ка зу је 
жи вот и ак тив ност 37 на ших цр кве них ве ро-
до стој ни ка, по чев од пр вог, у до ку мен ти ма 
по ме ну тог, ми тро по ли та Нео фи та (1608–1612), 
ко ји је био ми тро по лит те ми швар ски, за вре ме 
тур ске вла да ви не Ба на том, па све до да на шњег 
епи ско па бу дим ског и ад ми ни стра то ра Епар-
хи је те ми швар ске Лу ки ја на (Пан те ли ћа). 
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На рав но да је о нај ста ри јим ар хи је ре ји ма (из 
пр ве по ло ви не XVII ве ка) оста ло ма ло ин фор-
ма ци ја, али је би ло ва жно по ме ну ти све што 
је о њи ма оста ло за пи са но, да се зна ко је био 
на че лу Епар хи је те ми швар ске у то до ба. Од 
37 об ра ђе них цр кве них ве ро до стој ни ка, 11 њих 
су но си ли ти ту лу митрополитa, углав ном из 
тур ских вре ме на, а оста лих 26 ти ту лу епи ско-
па. Ме ђу тим, има ме ђу њи ма и епи ско па ко ји 
су, на кон што су нај пре за у зи ма ли епи скоп ски 
трон те ми швар ски, би ли иза бра ни или на-
име но ва ни за ми тро по ли те. Ше сто ри ца њих, 
по чев од епи ско па и ми тро по ли та Ви кен ти ја 
(Јо ва но ви ћа Ви да ка), па све до епи ско па и ми-
тро по ли та Лу ки ја на (Бог да но ви ћа) би ли су 
у тој си ту а ци ји. Има и је дан обр ну ти слу чај, 
а реч је о Ге ор ги ју По по ви ћу (у пр вој по лови-
ни XVI II ве ка). Ње га је па три јарх Ар се ни је 
IV Јо ва но вић по ста вио нај пре за ми тро по ли та 
ни шког и бе ло цр кван ског (кур шу млиј ског) 
го ди не 1735. (у књи зи је ре про ду ко ван и по-
тврд ни бе рат тур ског сул та на Мах му да I), а 
за тим, на кон ду гих и ком пли ко ва них исто риј-
ских до га ђа ја у ко ји ма се срп ски на род не за-
хвал но на шао сте шњен из ме ђу ин те ре са два 
цар ства (тур ског и ау стро у гар ског), ца ри ца 
Ма ри ја Те ре зи ја му је 1745. го ди не одо бри ла 
да за у зме епи скоп ски трон у Те ми шва ру. 

О сва ком од тих ар хи је ре ја, ау тор, др Са ша 
Ја шин, из нео je нај зна чај ни је по дат ке ко је је 
мо гао на ћи у ра зним исто риј ским из во ри ма, 
би ло да су са чу ва ни у би бли о те ци Епар хи је 
те ми швар ске, би ло да се на ла зе у Ар хи ву Срп-
ске ака де ми је на у ка у Срем ским Кар лов ци ма 
(АСА НУК), или пак у Би бли о те ци Ма ти це 
срп ске у Но вом Са ду. Чи ње ни це о је рар си ма 
ко је су у књи зи на ве де не при ка зу ју се уз од-
го ва ра ју ћи исто риј ски кон текст у ко јем се сво-
је вре ме но на шао срп ски на род, та ко да чита-
лац мо же по ве за ти и об ја сни ти не ке по ступ ке 
и до га ђа је ве за не за до тич не цр кве не ар хи-
је ре је, по ступ ке ко ји су они та да сма тра ли за 
нај а де кват ни је у да том исто риј ском вре ме ну и 

при ли ка ма. А све то у кон тек сту слу же ња ка ко 
Бо гу, та ко и на ро ду сво ме. 

Књи га (штам па на у бо ји) бо га то је илу стро-
ва на, ка ко и до ли ку је јед ном штам па ном ра ду 
та квог ти па. Осим пор тре та ско ро свих цр кве-
но до стој ни ка о ко ји ма је реч, на стра ни ца ма 
књи ге ре про ду ко ва не су и раз не (ори ги нал не) 
по ве ље у ве зи са на и ме но ва њи ма епи ско па и 
ми тро по ли та, а за тим и фак си ми ли ру ко пи-
сних или штам па них цр кве них књи га, епи-
скоп ске по сла ни це, као и на слов не стра ни це 
књи га ко је пред ста вља ју омаж по је ди ним 
ве ро до стој ни ци ма. Не ке су по ве ље да те у ори-
ги на лу, на је зи ку на ко јем су на пи са не. На 
при мер, при по ста вља њу, за епи ско па те ми-
швар ског, уче ног Пе тра Пе тро ви ћа, јед ног од 
нај о бра зо ва ни јих и нај сло бо до ум ни јих Ср ба 
ин те лек ту а ла ца сво га вре ме на, да те су две 
по ве ље: по ве ља ми тро по ли та Мој си ја Пут ни-
ка (на сла ве но срп ском је зи ку) и оп шир на по-
ве ља ца ра Јо си фа II, ко јом по твр ђу је ово по ста-
вља ње (на ла тин ском). Све то упот пу њу је са-
др жај књи ге и по спе шу је јој ин фор ма тив ну 
и умет нич ку вред ност, има ју ћи у ви ду да су 
не ке од фо то гра фи ја пр ви пут при ка за не на-
шим чи та о ци ма, ко ји мо жда ни су има ли при-
ли ке да их ви де у ори ги на лу у ра зним му зе-
ји ма или на из ло жба ма. 

Обим на би бли о гра фи ја (116 еви ден ти ра них 
глав них на сло ва, а си гур но и не ких спо ред них) 
ко ри шће них из во ра, књи га и штам пе, на не-
ко ли ко је зи ка, до ка зу је да се ау тор све срд но 
при пре мио за пи са ње ове зна чај не књи ге. 

Има ју ћи у ви ду да је Те ми швар ска епар-
хи ја и им пли цит но њен стол ни град – Те ми-
швар, са сво јим ве ле леп ним са бор ним хра мом, 
би ла је дан од зна чај ни јих ду хов них цен та ра 
срп ског на ро да, то ком ду жег вре мен ског пе-
ри о да, као пра ви бе дем пре ма на ср та ји ма уни-
ја ће ња и про зе ли ти зма, ова је дин стве на књи-
га до би ја до дат ну вред ност, ка ко за исто ри ју 
на ше пра во слав не цр кве, та ко и за срп ску кул-
ту ру уоп ште. 

Ду шан Ј. По пов



СА РАД НИ ЦИ У ОВОМ БРО ЈУ ЗБОР НИ КА

Дра го љуб П. Ба др љи ца, ро ђен 1947. у Мо кри ну, по за ни ма њу про фе сор фи-
зич ке кул ту ре. Ра дио је нај ви ше у Ки кин ди у сред њим шко ла ма а упра ви тељ био 
у хе миј ској тех но ло шкој гра ђе вин ској и ме ди цин ској шко ли и у основ ној шко ли у 
Мо кри ну. Ба ви се про у ча ва њем про шло сти Мо кри на и око ли не, об ја вљу ју ћи при-
ло ге у но ви на ма, збор ни ци ма и књи га ма (Мо крин, Бео град, Но ви Сад, Ки кин да, Ба-
ња лу ка, Хо фу (Ја пан), Те ми швар... Нај че шће об ра ђи ва не те ме: зна ме ни то сти Мо кри-
на и окoлине. Осно вао је Мо крин ски му зеј око 1980. го ди не. Са ра ђу је са ис тра жи-
ва чи ма, Ср би ма, из Ру му ни је.

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. 

Жар ко Вој но вић, ро ђен 1971. у Кар лов цу, Хр ват ска. Сред њу шко лу за вр шио 
је у Ву ко ва ру 1990. Ди пло ми рао је 1997. на Гру пи за срп ску и оп шту књи жев ност 
Фи ло ло шког фа кул те та у Бео граду. Од 2000. до 2011. ра дио је у Град ској би бли о те ци 
Панчевa, а од та да до да нас ра ди у На род ној би бли о те ци Ср би је. На чел ник је Oдељења 
за би бли о гра фи ју. Док тор ску ди сер та ци ју Ма на стир ске би бли о те ке на под руч ју 
Кар ло вач ке ми тро по ли је у 18. ве ку од бра нио је сеп тем бра 2018. Ау тор је књи га: 
Ра ђа ње сло ве сног гра да – ка та лог ста рих књи га Град ске би бли о те ке Пан че во, 2009; 
Из Спар те све тлост – жи вот и под ви зи Ка мен ка и Па вла Бра ће Јо ва но ви ћа, 2010; 
Ку ћа на ка ме ну – Вој ло ви ца и ње не књи ге, 2015. Ба ви се исто ри јом срп ске књи ге и 
би бли о те кар ства, исто ри јом књи жев но сти, на ци о нал ном ре тро спек тив ном би блио-
гра фи јом и исто ри јом срп ског из да ва штва.

Дејан Јакшић, историчар, архивски саветник. Рођен је у Новом Саду 1973. го-
дине. Дипломирао је на Филозофском факултету у Новом Саду – Катедра за историју 
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(1998). Завршио је постдипломске студије смера Национална историја средњег века 
и магистрирао са тезом из области историјских извора (2009). Од 2001. године ради у 
Архиву Војводине где се бави старијим архивским фондовима и обрадом грађе на 
латинском језику, стекао је звање архивски саветник. Током четири истраживачка 
боравка у Темишвару (Румунија) систематски је проучавао садржај архивске грађе 
везану за данашњу територију АП Војводине, Банат и српски народ у тамошњем 
Државном архиву. Члан је Темишварског одбора и Одбора Рукописног одељења 
Матице српске, као и редакција архивских часописа Годишњака Историјског ар-
хива Града Новог Сада и Археон, часопис Архива Војводине. Аутор је великог броја 
научних радова и приказа и био је сарадник/редактор/уредник у припреми и обја-
вљивању више публикација. Појединачна издања/ књиге: Бачкободрошка жупанија 
1688–1849, Каталог одабраних садржаја докумената (1801–1805) (Св. 10), 2005; То
ронталска жупанија 1731–1849, Каталог одабраних садржаја докумената (1731–1785) 
(Св. 1), 2008; Приручни вишејезични речник за архивисте (коаутор), 2012; Бачко
бодрошка жупанија 1688–1849, Каталог одабраних садржаја докумената из фон-
да број 2 (1806–1809) (Св. 11), 2014; Збирка повеља и диплома Архива Војводине, 2018 
(коаутор); Матица племства Бачкободрошке жупаније (1798–1838), 2020.

Зо ран Мар ков, ро ђен 1984. у Те ми шва ру, Ру му ни ја. За вр шио је Срп ску те о рет-
ску гим на зи ју „До си теј Об ра до вић” (2003), ди пло ми рао исто ри ју (2007) и за вр шио 
ма стер сту ди је (2009) на За пад ном уни вер зи те ту у Те ми шва ру. Од бра нио је док тор-
ску ди сер та ци ју на Исто риј ском фа кул те ту Уни вер зи те та „Ба беш-Бо јаи” у Клу жу 
из обла сти балканскогa сред њо ве ков ног оруж ја. Од 2007. го ди не ра ди у Му зе ју Ба-
на та у Те ми шва ру. Ба ви се ис тра жи ва њем вој не исто ри је и ору жар ства, али и исто-
ри је Ср ба на те ри то ри ји Ба на та у Ру му ни ји. Об ја вио је ви ше струч них ра до ва из 
обла сти исто ри је ору жар ства и исто ри је Ср ба на те ри то ри ји Ба на та, ор га ни зо вао 
је ви ше те мат ских из ло жби у Ру му ни ји и Ср би ји. Об ја вље не књи ге: Cold Arms (ко-
а у тор Дра гу тин Пе тро вић), 2012; Pi sto a le şi re vol ve re: Co lecţia de ar me a Mu ze u lui 
Ba na tu lui din Ti mişoa ra (ко а у тор Сер ђу Га лиш), 2014. 

Ма ри ја Ми лин ко вић ро ђе на је 1995. у Бо ру. У род ном гра ду је за вр ши ла гим-
на зи ју 2014. го ди не, на кон че га је упи са ла основ не ака дем ске сту ди је исто ри је на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бео граду. Ма стер ака дем ске сту ди је исто-
ри је упи са ла је на истом фа кул те ту ок то бра 2020. Ма стер рад Краљ Ка рол I Хо енцо
лерн: По след њих осам го ди на (1907–1914) од бра ни ла је сеп тем бра 2021, а на ред ног 
ме се ца је упи са ла док тор ске ака дем ске сту ди је исто ри је на Фи ло зоф ском фа култету 
у Но вом Са ду. Област ње ног ин те ре со ва ња је ру мун ска исто ри ја у XIX и по чет ком 
XX ве ка, као и срп ско-ру мун ски од но си. 

Го ран Ни ко лић Не у зин ски ро ђен је 1967. у Пан че ву. Основ ну шко лу је за вр-
шио у Опо ву, Сред њу еко ном ско-тр го вин ску шко лу „Па ја Мар га но вић” у Пан че ву, 
сту ди рао је на Ге о граф ском фа кул те ту у Бео граду. Ра дио је у уго сти тељ ству, про-
све ти, кул ту ри. Об ја вио је 2000. књи гу Фа ми ли је Ни ко лић Опо во и не ко ли ко ра до-
ва на те му за ви чај не исто ри је у струч ним ча со пи си ма. Ба ви се ко лек ци о нар ством, 
ску пља њем ста рих књи га, ча со пи са, фо то гра фи ја, раз глед ни ца, ди пло ма, ру ко пи-
са итд. Рет ки ар те фак ти из ње го вих збир ки су ко ри шће ни за из ло жбе, об ја вљи ва ни 
у књи га ма, ча со пи си ма. Жи ви и ра ди у Опо ву, Ба нат, Ср би ја.
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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 цио-
нал ни ко леџ (1998), ди пло ми рао (2003) и ма стер сту ди је за вр шио (2005) на Фа кул-
те ту елек тро ни ке и те ле ко му ни ка ци ја Уни вер зи те та „По ли тех ни ка” у Те ми шва ру. 
Ра ди у стру ци у Те ми шва ру. Са рад ник је не дељ ни ка На ша реч и Срп ске еми си је Ра дио 
Те ми шва ра. Ба ви се исто ри јом Ср ба на те ри то ри ји Ба на та у Ру му ни ји. Об ја вио је 
књи ге Хор Пра во слав не срп ске са бор не цр кве у Те ми шва ру 1997–2007 (Мо но граф ске 
бе ле шке), 2007 (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; (С)Поменици (коаутор Стеван Бугарски), 2021; 185 година хорског певања Срба 
у Темишвару (1836–2021), Каталог изложбе (коаутор Зоран Марков), 2022; ви ше 
ра  до ва из обла сти кул тур не исто ри је Ср ба у Ру му ни ји, из музикологије, 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 Бео граду. 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. 

Љи ља на Пу зо вић, ро ђе на 1979. у Ва ље ву. Ва љев ску гим на зи ју за вр ши ла је 
1997. Ди пло ми ра ла је 2003. на Оде ље њу за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни-
вер зи те та у Бео граду. На истом фа кул те ту ма ги стри ра ла је 2010. са те мом „Ни ко ла 
Ди ми три је вић, епи скоп те ми швар ски (1728–1744)”. Ра ди као ви ши би бли о те кар у 
Оде ље њу за ар хе о гра фи ју На род не би бли о те ке Ср би је у Бео граду.

Ми о драг Ћу ру шкин, ро ђен 1958. у Че не ју код Те ми шва ра, Ру му ни ја. Ди пло-
ми рао на Исто риј ско-фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бу ку ре шту 1982. го-
ди не. Од бра нио док тор ску ди сер та ци ју По ли тич коди пло мат ски од но си Ру му ни је 
са Ср би јом у раз до бљу 1903–1914. на За пад ном уни вер зи те ту у Те ми шва ру (2009). 
Ра ди у гим на зиј ској на ста ви у Те ми шва ру. Са ра ђу је у струч ној пе ри о ди ци и уче ству-
је на на уч ним ску по ви ма.
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Бо ров ски, Ша му (Bo rovszky Sa mu) 184, 190, 

193
Бот зан, Мар ку 118
Бо тић, Ми ло рад 109
Брав ски Ва га нац 234
Бран ко вић, Лу ка 193
Бра ти ја ну, Јон Ј. К. (Ion I. C. Brătianu) 37, 39, 40, 

44, 50
Брех толд, Ле о полд фон (гроф) 62
Буб ње вић, Љи ља на 232
Бу га рин, Љу бо мир 200, 204
Бу гар ски, Мир ја на 115
Бу гар ски, Сте ван 10, 17, 66, 105–108, 110–112, 

124, 184, 189, 193, 198, 204, 225, 227, 231, 
233, 235, 237

Бун гез, Се ба сти јан-Дра гош (Se ba stian-Dra goş 
Bung hez) 47

ИМЕНСКИ РЕГИСТАР
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Бу нић, Рај ко 193
Бур ге ле, Ми ха ил (Mi hail Burg he le) 46

В

Вајс, Ле о полд 67, 71
Вајс, Мар ко 67, 78–79
Вај сер, А. 67, 75–76, 80–81
Вал, Ја нош 81
Валд нер, Карл П. (Karl F. Wald ner) 190
Ва лис (ге не рал) 10
Вар га, Ар пад Е. (Árpád E. Var ga) 190–192
Ва рић, То ма 193
Ва си ли је Ва дић (епи скоп) 231
Ва си ли је Ди ми три је вић (епи скоп) 13
Ва си ље вић, Сте ван 116
Ве ли ми ро вић, Пе тар 40
Ве ни зе лос, Елеф те ри ос К. 55, 57, 60
Ве се ли но вић, Р. 16–17, 27
Ви кен ти је Јо ва но вић (Ви дак) (епи скоп) 129–

134, 141–142, 236
Ви лов ски, Јо ван Сте фа но вић 114
Вил хелм II (не мач ки цар) 45, 62
Вил хелм од Ви да (Wil helm zu Wi ed) (принц) 

45–47, 50
Вин клер, Е. 73
Вир тле (Würt hle) 67, 79–80
Ви са ри он Ашти ља ну 200
Ви са ри он Па вло вић (вла ди ка) 13
Ви стаи, Ан драш Ја нош (Vi stai András János) 

184
Вит ко вић, Г. 12–13, 16, 20, 22, 26
Ви ћен ти је Јо ва но вић (епи скоп) 7–8, 13, 23, 26, 

144, 156, 166
Ви ћен ти је По по вић (ми тро по лит) 18–19, 21
Вој во дић, Ми ха и ло 34, 38, 45, 49
Вој но вић, Жар ко 129, 141–142, 237
Волк, Ми клош 81
Волф Ј. 22
Ву јић, Ар са 120
Ву јић, Ве ра 120
Ву јић, Иван 120
Ву јић, Је ле на 120
Ву јић, Сла во љуб 120
Ву јић, Со ња Ве ро ни ка 120
Ву јић, Сте фан 120
Ву ји ца (поп, Сме де ре во) 19
Ву ко са нић, Б. 193
Ву ко тић (ге не рал) 60

Г

Га ври ло вић, Ни ко ла 23, 115–116
Га ври ло вић, Слав ко 10
Га рић Пе тро вић, Гор да на 9, 15–17
Ге на ди јев, Ни ко ла 55
Генц, Јо жеф (Göncz József) 65
Ге ор ги је Зуб ко вић (епи скоп9 133
Ге ор ги је Ма ло ше вић (про то ђа кон) 230

Ге ор ги је Ле тић (епи скоп) 229–231, 234
Ге ор ги је По по вић (ми тро по лит) 236
Ге ор ги је вић, Во ји сла ва (рођ. Сто ја но вић) 

123
Гер чић, Па вел 154
Ги зељ, Ино кен ти је 132
Ги лих, Јо хан 67, 72, 75
Го гал тан, Фло рин (Flo rin Gogâltan) 194
Граф, Ма ри ја 72
Гр гу ре вић, Вук 195
Гро син гер, Та ди ја 198
Гру бић, Љу бо мир 234
Гру јић, Алек сан дар (Шан дор) 70
Гру јић, Ра до слав М. 8–9, 11–14, 21–22, 24
Гру јић, Са ва 39
Гр чић, Хри сто фор 174–175

Д

Да бић, Во јин 18
Да бић, Ма ној ло 27
Да ви до вић, Алек сан дар Са ва 124
Да ви до вић, Бо ја на (рођ. Или је вић) 124
Да ви до вић, Јо ван 124
Да ви до вић, Са ва 124
Дај ко вић, Јо ван 67, 72, 75–76, 83, 85
Да ма скин (Da maschin) (рим нич ки епи скоп) 

12, 25
Да ни ло Кр стић (епи скоп) 133
Де ди јер, Вла ди мир 37
Де нић, Че до мир 133
Ди ја ман ди, Ђор ђе (Ge or ge I. Di a mandy) 39
Ди ми три је ђак 193
Ди ми три је Ро стов ски (ми тро по лит) 137
Ди ми три је вић, Или ја (све ште ник) 26
Ди мо вић, Ђу ра 82–83
Ди ну, Ру долф (Ru dolf Di nu) 32–33
До бре ску, Н. 17
До жа, Ђерђ (Dózsa György) 196
До жић, Љи ља на 106, 109
До на до вић, Јо ван 193
До си теј Миљ ков (ар хи ман дрит) 231
До си теј Ни ко лић (епи скоп) 18, 22
До ста нић, Рад ми ло 12
Дра гој ло вић, Пе тар 155–156
Ду нић, Ми хај ло 193
Ду нић, Пе тар 193

Ђ

Ђор ђе I (Geórgios I) (краљ) 48
Ђор ђе II (Geórgios II) (грч ки пре сто ло на след-

ник) 50
Ђор ђе вић, Вла дан 41–42
Ђор ђе вић, М. 17
Ђу ра нић, Пе тар 193
Ђур ђе вић, Сте фан (је реј) 20
Ђу ре ску, Кон стан тин К. (C. C. Gi u re scu) 34
Ђу ри шић, Ми тар 53
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Е

Ев ге ни је Ле ти ца 191
Ев ге ни је Са вој ски 196
Ек ме чић, Ми ло рад 113, 233
Ели за бе та (Eli sa be ta a României) (ру мун ска 

прин це за) 50
Ели за бе та Хо ен цо лерн (Eli sa beth zu Wi ed) 

39, 45–46, 61
Елмпт, Фи лип фон (Phi lipp von Elmpt) 197
Елс нер, Вил хел ми на Су за на Ева 72
Елс нер, Ђу ла Ф. 70
Елс нер, Маг да ле на Мар га ре та Ева 72
Елс нер, Франц Ју ли јус 69–72
Еми ли јан Кен ге лац (епи скоп) 225
Ен гел схо фен (von En gel sho fen) 197
Ер де ља но вић, Јо ван 108
Ерен тал (von Ae hrent hal) 32
Ер лер, Јо хан Ја коб (Jo hann Ja kob Ehr ler) 197

Ж

Жу нић, Ви до је 227

З

Збу чеа, Ге ор ге (Ghe org he Zbuc hea) 56
Зин ги (Zin gi) (по ро ди ца) 195
Зо рић, Жи ван 13

И

Ива нић, Ра јо 192
Ива нов, Љу бо мир 204–205, 213–214, 217, 219, 

221–222
Иван це а ну, В. М. (V. M. Ivan ce a nu) 36
Иза бе ла (кра љи ца) 196
Ила ри он Зе рем ски 14 
Или је вић, Жи во та 12
Илић, Дра го слав 10
Илић, Мар ко 222
Илић, Са ва 10, 226
Ин грао, Ч. 18
Ино кен ти је (игу ман) 28
Ири неј Ћи рић 231
Иса и ја Ан то но вић (епи скоп) 14, 24, 155
Иса и ја Ђа ко вић (епи скоп) 23
Ис тра ти, Кон стан тин (Con stan tin I. Is tra ti) 41

Ј

Ја вор ски, Сте фан 132
Ја гов, Ге орг фон (гроф) 54
Ја коп Бер ку га ри 195
Јак шић, Де јан 231, 233, 237–238
Јак шић, Дми тар 143, 192, 195–196
Јак шић, Мар ко 196
Јак шић, Ми лу тин 8
Јак шић, Сте фан 192, 195–196

Јак ши ћи (бра ћа) 192
Јам бре ко вић, Јо сиф 13, 28
Ја њић, Ма ри ја 69
Ја шин, Са ша 235–236
Јев ти ми је (ка пе тан) 25
Је ли са ве та I Пе тров на 138
Је ро мо нах Со фро ни је → ви де ти: Ни ко лић, 

Спа со је
Је фрем Ба ња нин (епи скоп) 23
Јо а ни ки је Вла ди са вље вић (епи скоп) 22
Јо а но вић, Ми ха ил (је реј) 154, 175
Јо ван Не над „от Ли по ве” 196
Јо ва но вић (Ча ко во) 67, 86
Јо ва но вић, Па вле 156
Јо зеф II (цар) 231, 236
Јо не ску, Та ке (Ta ke Io ne scu) 50, 57
Јор га, Ни ко лае (Ni co lae Ior ga) 35, 43–44, 46, 

49–50, 53
Јор да ке, Ана ста си је (Ana sta sie Ior dac he) 55
Јо сиф (епи скоп) 27
Јо сиф ІІ Хаб збур шки 130
Ју ра ец, Га врил 24

К

Ка куч, Ла још (La jos Ka kucs) 199
Ка ла бић, Ра до ван 235
Ка ли ник I (па три јарх) 15
Ка ли но вић, Ђор ђе 109
Ка ли но вић, Ма ра (рођ. Те о до ро вић) 110
Ка ли но вић, Ме ла ни ја (рођ. Бугарин[овић]) 

110
Ка ли но вић, Ми лан 109, 111
Ка ли но вић, Мир ја на 110
Ка ли но ви ћи 110
Ка нић, Ди ми три је 193
Кан та ку зин, Ге ор ги је (Ghe org he Can ta cu zi no) 

24–25
Кан та ку зин, Ни ко лае 43
Кан та ку зи ни 46
Ка ра ђе а ле, Јон Лу ка 116
Кар ло VI (цар) 17, 20, 196
Ка рол I Хоенцолерн (краљ) 31–51, 53–54, 58– 

59, 61–62
Ка рољ (гроф) 145
Кар таг Ми ла ди нов, Шар ло та 232
Ка саш, Јо ва на 109
Ка чик, Ми ли вој 112, 205
Ке ле мен, Ла још 75
Кец ман, Три ва 234
Клајн, Ја каб 77–78
Ко ан да, Kонстантин 56, 58–60
Ко вач, Ге за (Kovách Géza) 143, 166, 173, 184, 191
Ко ло нић, Ле о полд (кар ди нал) 23
Кол та, Ро ди ка 185, 188, 198
Кон стан тин (Konstantínos I) (грч ки краљ) 50
Кон стан тин Ве ли ки 199
Кон стан ти не ску, Шер бан (Şer ban Con stan ti-

ne scu) 32



244

Кор вин, Ма ти ја 195
Ко ша, Алек сан дру (Kósa Ale xan dru) 197
Ко со вац, Ма та 191
Ко стић, Кон стан тин Т. 225
Ко стић, Ми та 17–18, 21
Ко стић, Сло бо дан 10, 110, 184, 191–192, 235
Ко шут, Ла још 84
Крањц, Ма ри јан Ф. 119
Кри нов ски, Ге де он 132
Кри сте ску, Со рин (So rin Cri ste scu) 48–49
Кр стић, Бо ри слав Ђ. 225
Кр стић, Пе тар 173
Кр сти чић, Пе тар 174
Ку гел, Ка рол 76–77
Ку глер, Ја цек 121
Ку за, Алек сан дру Јо ан (Ale xan dru Ioan Cu za) 

38
Кун, Ла јо ша 189
Кур ци је, Квинт 132

Л

Ла зар, Јо ван 193
Ла ка тош, Ото 143, 145
Ла нић, Ми хај ло 193
Ла пи шпа та ки Се њи, Ми клош (La pi spa ta ki 

Segnyei Miklós) 196
Ла ску, Стој ка (Sto i ca La scu) 33
Ле он ти је (мо нах) 25–26
Ле о полд I (цар) 17, 20, 23, 144
Ле ра, Ла зар 222
Ле ра, Сто јан 113
Ло ви не ску, Хо ри ја 116
Ло пу ши на, Мар ко 121
Лу кач, Д. 36
Лу ки јан Бог да но вић 236
Лу ки јан Пан те лић (епи скоп) 200, 235
Лу пу ло вић, Ва са 225

М

Ма јо ре ску, Ти ту (Ti tu Ma i o re scu) 45, 55–62
Ма ка ри је 14
Ма ка рић, Ра до мир 116
Мак сим Не сто ро вић (вла ди ка) 10, 13, 19, 21, 

27–28
Ма ла е ско, Вла дул 14
Ма ло вић, Гој ко 233
Ма љан, Па вле 193
Ма нић, Ра до ван 193
Ма ној ло вић, Јо ан 154
Ма ра, Ма рио 109
Мар ги ло ман, Алек сан дру (Аle xan dru Marg-

hi lo man) 46, 58
Ма ри ја Те ре зи ја 130, 135, 236
Ма рин ко вић, Б. 12
Мар ки, Шан дор 143
Мар ков, Зо ран 65–67, 69–73, 80, 84–85, 87, 238
Мар ко вић, Вла ди мир 205

Мар ко вић, Д. 83–84
Мар ко вић, Па вле 204
Ма та но вић, Јо ван 59–60
Ма тић, Свет. 184, 193
Мах муд I (сул тан) 236
Ме де ле а ну, Хо риа 155–156, 164
Мер си, Кла у ди је Фло ри мунд 196
Ме ште ро вић (Ча ко во) 67, 86
Ми кић, Вла да 222
Мик шић, Си мон 67, 77
Ми ле тић, Све то зар 114
Ми лин, Ан дреј 115, 119
Ми лин, Ђор ђе 121
Ми лин, Жив ко 105–107, 121, 124
Ми лин, Ју ли ја (рођ. Ам зу ле ску) 121
Ми лин, М. в. Ми лин, Ми о драг 23
Ми лин, Ма ри ја (рођ. Су јић) 121
Ми лин, Ми о драг 112, 115, 117, 119
Ми лин ко вић, Ма ри ја 31, 51, 238
Ми ли ћев, Ва са 234
Ми ли ће вић, Ми ха и ло 33
Ми ло ва но вић, Ми ло ван 39–40
Ми ло вић, Сте пан 193
Ми ло ра до је вић, Ди ми три је 26
Ми ло ше вић, Бо ри во је 233
Ми ло ше вић, Про ко пи је 225–227
Ми ло ше вић, Си ма 115
Ми тро вић, К. 18
Ми ха и ла, Ге ор ге 122
Ми ха и ле а ну, Ште фан (Ște fan Mihăileanu) 33
Ми ха и ло (епи скоп бу дим ски) 22
Ми ха и ло Обре но вић 38
Ми ха и ло вић, Јо ван 21
Ми ха и ља ну, Ште фан (Şte fan Mihăileanu) 32
Ми хај лов, Цвет ко 112, 117, 119
Ми хај ло вић, Мар ко 175
Ми цић, Ми лан 235
Ми шко вић, Мак са 111
Ми шу, Ни ко ла је (Ni co lae Mişu) 45
Мла де но вић, А. 12
Мој сеј Пе тро вић (ми тро по лит) 7–8, 10–13, 

15–22, 25, 27, 129, 131, 133, 141
Мој сеј Пут ник (епи скоп) 129–130, 236
Мој си је Ра јо вић (па три јарх) 17–18
Мој си је Ста но је вић (епи скоп) 18, 20, 23–24
Мо кра њац, Сте ван 203–205, 213–214, 217, 219, 

221–222, 227
Мо ми ро вић, Пе тар 8
Мо на стер ли ја, Јо ван 13
Мор те а ну, Рок са на (Ro xa na Mor te a nu) 194
Мох нач, То маш Ре мус (Tho mas Re mus Moc-

hnacs) 66
Мр чић, Јо ван 193
Му нир-па ша (Münir Paşa) (тур ски по сла ник) 33

Н

Нађ, Ђу ла (Nagy Gyula) 195
Нађ, Ла још 190
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Нај перг (ге не рал) 14
На ко (гроф) 85
На чић, То ма 193
Не на до вић, Љу ба 227
Нео фит (ми тро по лит) 235
Ни гри но ва, Ве ла 227
Ни ка нор (епи скоп ко стај нич ки) 22
Ни ка нор (епи скоп мо хач ко-си гет ски) 22
Ни ка нор (је ро мо нах) 12
Ни ко вић, Кос(т)а 193
Ни ко ла I Пе тро вић (краљ) 59
Ни ко ла Ди ми три је вић (епи скоп) 7–15, 18–28
Ни ко лић (ба рон) 80
Ни ко лић Не у зин ски, Го ран 65, 67, 74–78, 82, 

84, 87, 238
Ни ко лић, Ва са 13
Ни ко лић, Ва си ли је 107
Ни ко лић, Ол га 107
Ни ко лић, Па вел 174
Ни ко лић, Спа со је (Сте фан) 107, 111
Ни ко лић, Сте пан 193
Ни ку лае, Да ни ел (Da niel S. Ni cu lae) 37
Ни ћи фор (епи скоп сла вон ски) 22

Њ

Ње го ван, Дра го 23

О

Об ра до вић, До си теј 82
Об ра до вић, Кру на 82
Ов ча ре вић, Ди ми три је (Olcsárovics De me ter) 

192, 196
Од ви јер, Јо хан (Jo hann Jo seph An ton Oduyer) 

21
Ор бин, Ма вро 132, 137
Ор ган чић, Пе тар 193
Ор неа, З. 61
Осто јић, Дра гу тин 155

П

Па вле Не на до вић (ми тро по лит) 130, 134
Па вло вић, Д. М. 23
Па нић, Бо жи дар 143, 182, 239
Па но вић, Ге ор ги је 174
Пан те леј мон Жив ко вић (епи скоп) 235
Па па ко стеа, Ш. (Ş. Pa pa co stea) 17, 24
Па шић, Ни ко ла 32, 43, 54–57, 59, 61
Пе јић, Иван 27
Пер че вић, Ра до мир 222
Пе тар Ве ли ки 138
Пе тар Ка ра ђор ђе вић 38, 43
Пе тар Пе тро вић (вла ди ка) 133, 236
Пе та рић, То дор 193
Пет ков, Дра го мир 204
Пе три, Ан тон П. (An ton P. Pe tri) 190
Пе три ко вић, Ни ко ла 193

Пе тро вић, Ге ор ги је 105
Пе тро вић, Еми ли ја 105
Пе тро вић, Иван ка 105
Пе тро вић, Ма ра (рођ. По по вић) 113
Пе тро вић, Ми лан 105
Пе тро вић, Ни ко ла 113
Пе тро вић, Пе тар 196
Пе тро вић, Ра на 193
Пе тро вић, Те о до ра (рођ. Чар нић) 105
Пе ци њач ки, Сре та 9, 22
Пе шал, Ј. 18
Пи со ски, Алек сан дру M. 56, 60
По ли тис, Ни ко лас 60–61
По лоц ки, Си ме он 132
По пов, Де јан 9, 183, 201, 203, 223, 239
По пов, Ду шан Ј. 105, 183, 201, 236, 239
По по вић, Бо ри слав 111
По по вић, Ге ор ги је 173
По по вић, Да ка 113
По по вић, Ду шан Ј. 8, 13, 15–16, 19, 22–23, 26– 

27, 144, 166, 192–193
По по вић, Јак(ов) 193
По по вић, Лу ка 193
По по вић, Мак сим 175
По по вић, Ми хај ло 193
По рум ба ру, Ема но ил 43
Про да но вић, Ви кен ти је 172
Пу зо вић, Љи ља на И. 7, 9, 28, 239
Пу фен дорф, Са му ел фон 132

Р

Ра дан, Ми ља Н. 108–109
Ра дев, Си ме он Т. 37, 60
Ра де нић, Ан дри ја 38, 47
Ра ден ко вић, Ђор ђе 54
Ра до нић, Јо ван 17–18, 21
Ра до слав (све ште ник) 27
Ра ду ле ску-Мо тру, Кон стан тин (Con stan tin 

Rădulescu-Mo tru) 41
Рај монд Бо на фа ци је 195
Ра ко ци, Фе ренц II 156
Рат ко вић, Мак сим 12, 16, 20, 22, 130
Ре бре а ну, Ли ви ју 116
Ри глер (Ri gler) 67, 69
Ри стић, Ми ха и ло 33, 38–40, 42–43
Роз, Алек сан дру (Ale xan dru Roz) 173, 184, 191
Ро сић, Арон 112
Ро шка, Ве сна (рођ. Сте па нов) 67, 191, 234
Руварaц, Ди ми три је 7–8, 12, 14–22, 26–27, 

129–130, 184, 190, 193
Рут кај, Еме рик 177

С

Са бљић, Ду шан 107, 113, 115, 122
Са ва Ву ко вић (епи скоп) 7, 10, 130, 155, 200, 

222, 235
Са вић, Јо сиф 12
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Са вој ски, Еу ген 84–85
Са зо нов, С. Д. (гроф) 54
Са мар џић, Ни ко ла 18
Са па ри (Ца па ри), Ми хаљ (Szápáry) 197
Све ти Са ва 229
Се ге ди нац, Пе ра 166
Се ле жа но вић, Све ти слав 204–205, 222
Се чан ски, Ж. 8
Се чу јац, Ар се ни је (ба рон) 132, 137
Си ла ђи Ху ња ди, Ели за бе та 195
Си на, Ифи ге ни ја (вој вот ки ња) 198
Си на, Си мон Ђерђ (Si na Si mon György) 198
Си на ци, До ру 185, 188, 198
Си не си је Жи ва но вић (вла ди ка) 164
Ско ко, Са во 58–59, 61
Скур ту, Јо ан (Ioan Scur tu) 33–34, 44
Со фро ни је (епи скоп бач ки) 22
Со фро ни је (мо нах) 26
Со фро ни је Ра ва ни ча нин (вла ди ка) 23
Спа лај ко вић, Ми ро слав 40, 59–60
Ста јић, Ва са 106
Ста јић, Мар ко (поп) 26
Ста но је вић, Или ја 227
Ста ној ло вић, Алек сан дар 225–226
Стан чов, Ди ми три је (Ди митър Я. Стан чов) 33
Сте лих, Фе ренц 76
Сте па нић, Ђу ра 193
Сте па нић, Пе тар 193
Сте па нов, в. Ро шка, Ве сна
Сте па нов, Љу бо мир 67, 69–70, 72–73, 83, 110– 

111, 184, 189, 191, 193, 198, 233–234
Сте фан (епи скоп дал ма тин ски) 22, 26
Сте фан Го во ран (епи скоп) 23–24
Сте фан Ла за ре вић (Сте ван Ви со ки) 15
Сте фан Љу би бра тић (вла ди ка) 24
Сте фан Стра ти ми ро вић (ми тро по лит) 133
Сте фа но вић, Јо ан 173
Сто ја но вић, Ви о ле та 123
Сто ја но вић, Дра га 123
Сто ја но вић, Дра ган 123
Сто ја но вић, Ђо ка 123
Сто ја но вић, Јо ван 69
Сто ја но вић, Ла зар 154
Сто ја но вић, Ле по са ва 123
Сто ја но вић, Љу бо мир 8, 11, 14, 16, 19, 23
Сто ја но вић, Сми ља (рођ. Па нић) 123
Стурд за, Ди ми три је (Di mi trie A. Sturd za) 33, 

40, 48
Су во ров, Мак сим 12, 26

Т

Тап шо ни, Ја нош Ан ти ми ју (Tap so ni Ant hi mi 
János) 195

Тап шо ни, Ми клош 195
Та та ро вић, Бо го љуб 70
Та та ро вић, Је ле на 70
Те и цу Цеј ку, Ду ми тру (Du mi tru Ţei cu) 195

Те ке ли ја, Са ва 144
Те ке ли је 145, 166
Те нец ки, Сте фан 155
Те о дор (ег зарх) 16
Те о до ро вић, Је ле на 234
Те о до ро вић, То ма 197
Те штве рек, Ше ра 86
Ти мо теј Се вић (ар хи е пи скоп) 200
Тол ди, Фе ренц 187
То мин, Урош 119–120
Тон чев, Ди ми три је 56, 60–62
То пас Син крај (област Клуж) 175
Тот, Пе тер Г. (Péter G. Tóth) 195
То ча нац Ра до вић, Иси до ра 9, 15, 17, 22, 130
Тр бо је вић, Ол ги ца 231–233
Трич ко вић, Р. 15–16
Ту ку ли ја, Све то зар 226
Ту цу, Ду ми тру (Du mi tru Tuţu) 36, 44–45

Ћ

Ћи рић, Ве ра (Ве ри ца) 111
Ћи рић, Да ни ца (рођ. Ћи ри ћин) 111–112
Ћи рић, Да рин ка 111
Ћи рић, Мир ко 111–112
Ћи рић, Ми хај ло (Ми ша) М. 111
Ћи рић, Ми хај ло 111
Ћи рић, Ол га 111–112
Ћи рић, Стан ка (рођ. Бу ди шин Ка ћан ски) 111
Ћу ру шкин, Ми о драг 44, 53, 63, 239

У

Улам-па ша 196
Уни пан, Вељ ко 204
Ун чан ски, Ви до са ва 117
Ун чан ски, Ев ге ни ја (рођ. Стру гар) 117
Ун чан ски, Љу бо мир 117–119
Ун чан ски, Ми лан 117
Ур ман, Хен рик 66–67, 67, 84–85

Ф

Фе је ређ ха зи, Ја нош (Fejéregyházi Ja nos) 195
Фел два ри (бра ћа) 192
Фел два ри, Иштван (Földvári István) 196
Фер ди нанд I (Fer di nand Vik tor Al bert Me in rad) 

(ру мун ски краљ) 50, 108
Фер ди нанд (бу гар ски цар) 37
Фер ди нанд I (цар) 196
Фер ди нанд Ко бур шки (Fer di nand von Sac hsen- 

-Co burg und Got ha) (кнез) 33–34
Фи ли пон, Ани ца 108
Фи ли пон, Ма ри ца 108
Фи ли пон, Мар тин 108–109
Фи ли пон, Ми ла 108
Фи ли пон, Ни ко ла 108
Фи ли ти, И. Ч. 60



Фо рај, Ан дреј 175
Фо ри шко вић, Алек сан дар 166
Фун дић, Д. 45

Х

Ха мил тон (гроф) 13–14
Ха му ро вић, Сто јан 193
Ха ру керн (ба рон) 145
Ха це ган, Јо ан (Haţegan Ioan) 195, 197
Ха џи Не јић, Кон стан тин 155
Ха џи, Ко ста 109
Хер жеу, Ч. Н. (C. N. Her jeu) 55
Хит чинс, Кејт (Ke ith Hitchins) 32, 34–36, 
Холц, Ми клош 67, 78
Хол цеј сен, Јо жеф М. 67, 79
Хор њан ски, Вик тор (Vic tor Hornyánsky) 191
Хоф ман, Хе ле на Еле о но ра 69
Хра ни са вље вић, Ђор ђе 204–205, 213
Ху ња ди, Ја нош (Hunyadi János) 195
Ху ња ди, Ма ти ја (Hunyadi Mátyás) 195

Ц

Ци га ра-Са мур каш, Алек сан дру (Ale xan dru 
Tzi ga ra-Sa mur caş) 46

Цо цин, Ге ор ги је (Ђу ра) 112
Цо цин, Да ни ца (рођ. Ко ва чић) 112
Цо цин, Јо ца 112

Ч

Чар но је вић од Ма чве, Ге ор ги је 172
Чар но је вић од Ма чве, Ја на 156
Чар но је вић од Ма чве, Ми хај ло 155–156, 172, 

181
Чар но је ви ћи од Ма че 145
Че не јац, Сте ва 234
Чу да нов, Јо ван 187

Џ

Џам ба зов ски, К. 35, 41, 43
Џе леб џи ја, Јо ван 156

Ш

Шви кер, Јо хан Хајн рих 9, 17, 23
Ше бе ко, Н. Н. 60
Шо вља ков, Ма ра 233–235
Шон бург Вал ден бург, Со фи ја (Sop hie von 

Schön burg) 45
Шрам, И. Г. (I. G. Schramm von Ot ter fels) 

24–25
Шрaјер, Вик тор (Vic tor Schreyer) 197
Штра у с (Stra usz) (ин же њер) 197
Штри кер, Де ли ја Ко ри на (рођ. Ми лин) 121
Шу боњ, Кон стан тин 197
Шу ле тић, Не бој ша 15–16



А

Ал ба ни ја 31, 44–47, 49–50, 53, 57, 62
Али бу нар 109
Ал маш 174
Ал та Ло ма (Ка ли фор ни ја) 120
Арад 11, 23, 68, 89, 109, 118, 143–145, 147, 150, 

152–153, 156–157, 166, 168, 172–175, 177–180, 
182–184, 187, 194, 196, 225, 233–234 

Арад ска жу па ни ја 145, 166, 173–175, 183, 185, 
192, 198

Арад ска област 185
Арад ска твр ђа ва 233
Арад ски Ћу ко вац 143
Аран ка → ви де ти: Зла ти ца
Ати на 37, 47, 50
Ау стриј ска Вла шка 8, 12
Ау стриј ско цар ство 186
Ау стро у гар ска 31–34, 36–37, 39–40, 43–45, 49, 

53–54, 57–58, 60, 62, 184, 191, 225

Б

Ба бу шни ца 117
Ба кау (округ) 46
Бал кан ске др жа ве 31
Бал кан ско по лу о стр во 33–37, 39, 41–46, 49, 

53–56, 60–63
Бал чик 36, 57
Ба нат 8–10, 17, 22–23, 65, 67, 107–109, 115, 118– 

119, 130, 175, 184–185, 188, 190, 192–197, 
204, 225–226, 232–233

Ба нат ска кли су ра 225
Ба нат ска ни зи ја 185
Ба нат ска Цр на Го ра 122–123
Ба ња лу ка 233–234
Ба ра ган 112, 117–119, 194
Ба ра ња 109
Ба та ња (Bat tonya) 173
Бач ка 109, 234
Бе геј 232
Бе геј → ви де ти: Зла ти ца
Без дин (ма на стир) 10, 110, 198, 204
Бе ла Цр ква (Ба нат) 108, 110, 115–116, 226

Бе ло бре шка (Ка раш-се ве рин ска жу па ни ја) 
66, 123

Бе ло ру си ја 120
Бе о град 7–13, 15–21, 23–24, 26–28, 38–41, 59, 

105, 108–109, 111, 113–115, 117–119, 222, 226, 
234

Бер за ска 83–84
Бер лин 31–33, 35, 56, 62
Бесарабијa 32, 40
Беч 8, 15–17, 21, 26–27, 32, 37, 42, 66
Беч ке рек (Ве ли ки Беч ке рек) 9
Би ко тин ци 26
Би стри ца (жу па ни ја) 200
Би тољ 47, 54
Бо га рош (Bulgăruş) 117
Бо дрог 171
Бо ка ко тор ска 229
Бор ча 24
Бо сан ски Пе тро вац 234
Бо сна 17
Бо сна и Хер це го ви на 34, 39, 229, 233–234
Бра ни чев ски ди стрикт 22
Бран ко ван (ма на стир) 28
Бре гал ни ца 42
Бр за ва (се ло) 175
Бу гар ска 31, 33–39, 41–43, 45–46, 50, 53–61, 63
Бу дим 23, 152
Бу дим пе шта 66–69, 71, 74, 76, 79–80, 82–83, 

86, 106–107, 110–111, 198
Бу зјаш 189
Буковинa 32, 40, 44, 117
Бу ко во (ма на стир) 22
Бу ку решт 14, 31–41, 43–45, 47–50, 53–57, 59– 

63, 112, 114, 118–120, 122–124
Бу џак (Арад) 172

В

Ва де ни За гна (Ба ра ган) 117
Ва де ни Ној 119
Вар дар 42, 57
Вар јаш (Va riaş) 66–67, 69–73, 111–113, 186–187, 

196, 234
Вар ја шки атар 198

ГЕОГРАФСКИ РЕГИСТАР
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Ва ти кан 195
Ве ли ка ба ра (Сла ти на) 198
Ве ли ка ва рош 146
Ве ли ка Ки кин да → ви де ти: Ки кин да
Ве ли ка Мо ра ва 15
Ве ли ки Ва ра дин 195–196
Ве ли ки Се ми клуш 74, 100–101, 187, 189, 234
Ве ли ки Сем пе тар 70, 74, 101, 116–117, 196, 213
Ве ли ки То по ло вац (оп шти на) 121, 123
Ве ли ки Ча над 117
Ве ли ко (се ло) 20
Ве ли ко Гра ди ште 115–116, 226
Ве ли ко Се ли ште → ви де ти: Наћ фа ла
Вењ (Та ми шка жу па ни ја) 120
Ви ла гош 152, 172, 175
Вин га 112
Вин ча (ма на стир) 16
Ви тов ни ца (ма на стир) 16, 19
Вла шка 17, 25–26
Вла шка ва рош (Арад) 143, 145, 164–165
Вој во ди на 8, 106, 108–109, 111, 114–116, 144, 234
Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат 185
Вој ло ви ца (ма на стир) 12, 107
Врат на (ма на стир) 22
Вр шан да 175
Вр шац 7, 20, 24, 27, 67, 75–76, 81, 83, 85, 107, 

109, 115–116, 120, 225–226, 231
Вр шач ки ди стрикт 22

Г

Гај (Арад) 145, 165
Га лац ка 189
Га ли ци ја 109
Гер лиц (Не мач ка) 115
Гло го вац 174
Горж (жу па ни ја) 121
Гор њак (ма на стир) 16
Гра мос (пла ни на) 45
Гр ге тег (ма на стир) 229
Гре бен 45
Großdorf → ви де ти: Наћ фа ла
Гроц ка 15
Груј (се ло) 61
Грч ка 31, 36–38, 42–45, 47–51, 53, 55, 57–58, 

60–62

Д

Дал ма ци ја 229
Де жан 75, 102
Ден та 75–76, 102
Де ска 9
Де тро ит 120
Ди њаш 66
До брич 36
Добруџa 32, 35–38, 42, 54, 57–58, 62
Дој ран 110
До ље вац 117

До њи Срем 17–18
Дра гаш 117
Драч 46
Дри на 17
Ду нав 17, 22, 26, 32, 34, 37–38, 61, 83, 192, 196
Ду нав ска ба но ви на 113
Ду нав ска кли су ра 83
Ду нав ско при ста ни ште 226
Ду нав-Ти са-Ду нав (хи дро си стем) 114
Ду пља ја 225

Ђ

Ђа ла 9
Ђо рок (Ghi o roc) 174

Е

Евро па 10, 14, 16, 31, 35, 39–42, 44–45, 54, 110, 
121, 225–226

Егеј ска Ма ке до ни ја 55
Егеј ско мо ре 62
Епир 47
Ер дељ 23, 175, 193

З

За гна (Ва де ни Ној, Ба ра ган) 119
За греб 112, 116, 119, 222, 234
За пад на Вла шка 17
За пад на Мо ра ва 17
За то ње (код По жа рев ца) 20
Зи ман → ви де ти: Зи ман ски са ла ши
Зи манд куз 165
Зи ман ски са ла ши 143, 145, 166, 173, 180
Зла ти ца 76, 103, 185–186, 189, 199
Зре ња нин 234

И

Иван да 76, 104
Ира тош (пу ста ра) 145
Ис точ на Евро па 121
Ис точ на Ср би ја 22
Истра 229
Ита ли ја 45, 53–54, 58, 62
Ите беј 27

Ј

Ја го ди на 13
Ја њи на 45
Ја пан 118
Ја ша То мић 120
Ја ш 124
Је гриш (Igriş) 195
Је дре не 54
Је ру са лим 14, 138
Ју го и сточ на Евро па 54
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Ју го и сточ ни Срем 18
Ју го сла ви ја 107, 113–114, 119, 121, 194, 203, 

221, 234
Ју жна Бач ка 234
Ју жна Ка ли фор ни ја 121
Ју жна Ср би ја 117, 193

К

Ка ли фор ни ја 120–121
Ка ме но во 26
Ка ран се беш 204
Ка ран се бе шки ди стрикт 22
Ка раш (област) 109
Ка раш-се ве рин ска жу па ни ја 123
Карлш тад 108
Кар пи ниш 69
Ке твељ / Кет фељ 234
Ке ча 67, 77, 105, 234
Ки кин да 107, 119, 229, 231, 233–234
Ки ти хаз 175
Киц кањ 118
Киш фа лу да 173
Кје рек 174
Кла ри ја 234
Клуж 109, 113, 118
Клуж (област) 175
Кључ 22
Кључ ки ди стрикт 22
Кнежевинa Бугарскa 32
Кнез 66
Ко пи та (ба ра) 186
Ко ча ни 57
Кра ји на 22
Кра јин ски ди стрикт 22 
Кра јо ва 12, 24
Кра ље вац (Та ми шка жу па ни ја) 121
Кра ље ви на Ру му ни ја 184–185, 191–192, 230–231
Кра ље ви на Ср би ја 17, 31, 33–38, 41, 43–45, 

47, 49, 55, 58, 226, 229
Кра ље ви на СХС 229, 230–231
Кра ље ви на Угар ска 185
Кра ље во 234
Кра не во 37
Кра шов ска жу па ни ја 109
Кри ви на 22
Кри вин ски ди стрикт 22
Крит 48
Кри ша на 23
Кру ше дол (ма на стир) 16
Ку ве ждин (ма на стир) 107
Кур тић (се ло) 174
Ку ти на (ма на стир) 11

Л

Ла ку Са рат 118
Ле па ви на (ма на стир) 11
Ли по ва (Li po va) 118, 195–196

Ло врин 118, 187, 199
Лон дон 33, 36, 44–45, 49, 53–54, 62
Лу гош 122
Лу го шки ди стрикт 22

Љ

Љуп ко ва 66

М

Mag na Vil la Nog fa lou → ви де ти: Наћ фа ла
Ма ђар ска 68, 74, 79, 81–82, 85–87, 105, 107, 173, 

230, 233
Македонијa 32–35, 38, 42, 45, 47–49, 53–54, 56, 

58
Ма ла Вла шка (Ол те ни ја) 8, 17, 24 
Ма ли Беч ке рек 77–78, 90
Ма ли Мо риш 144, 177
Ма ли Сен ми кле уш 175
Ма на сти ри ца 22
Ма ра му реш 200
Ма ри ја ње (се ло) 27
Ма ча (пу ста ра) 145
Ма чва 155–156
Ме глен (Грч ка) 45
Ме зи јаш 174
Ме лен ци 234
Ме сец (пла не та) 121
Ме сић (ма на стир) 107
Ме цо во (Грч ка) 45
Ми ка ла ка 172–173
Ми ска (Mâsca) 150
Ми школц 234
Мо дош → ви де ти: Ја ша То мић
Мо крин 112, 233–234
Мол да ви ја 46
Мо но штор 67, 78, 90
Мо риш 23, 143–144, 168, 171–172–173, 177, 

184–190, 192, 194–198, 200, 232
Мо ри шка ни зи ја 185
Мо сква 114, 124
Мр тви Мо риш 156
Мун ци Апу се ни (пла ни на) 23

Н

Над лак 67, 78–79, 90, 192, 195–196
Наћ ва ла (Sa tu Ma re) 183–201
Наћ вал ска па ро хи ја 200
Наћ вал ски атар 189, 197
Наћ вал ско је зе ро → ви де ти: Сла ти на
Наћ фа ла 66
Не мач ка 31–32, 36, 53–54, 60, 62, 121, 222
Не мач ка ва рош (Ci vi tas Ger ma ni ca) 143–144, 

156–164, 178–179
Не мач ки Сем пе тар 185, 187, 194, 200
Не мет 234
Ниш 116
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Но ви Арад 172, 187, 199
Но ви Сад 105–106, 108–110, 113–115, 226, 233– 

234, 236
Но во а рад ски срез 185

О

Олт (ре ка) 17
Ол те ни ја 8, 17, 24
Опо во 67
Оро ви ље 143, 145, 180
Оро ви ље (са лаш) 166–167
Орош ха за 153
Ор шав ски ди стрикт 22
Осман ско цар ство 31–36, 45, 48, 53, 61–62

П

Па влиш 118, 225
Па вло вац (ма на стир) 16
Па ла нач ки ди стрикт 22
Па ле сти на 14
Пан ко та 174
Па нон ска ни зи ја 188, 196
Пан че вач ки ди стрикт 9
Пан че во 24, 115, 226
Па риз 33, 62
Пе леш 43
Пе ре ци Ној Фун да та 112
Пер јам Порт 200
Пер ја мош (Pe ri am) 186–188, 189, 196–199
Пер ја мо шки срез 185
Пе сак-пер ја мо шки срез 185
Пе тро во Се ло 66, 121
Пе тро град 36
Пећ 13, 15
Печ ка 67, 79, 91, 200
Печ ка (ре јон) 185
Пе чуј 107–108
Пе шта 11, 23–24
Пинд 45
Пи пер ски са лаш 143, 145, 168, 180
По бун ски Гај 143, 145, 167, 180
Пог ме зе 174
По ду на вље 114
По жа ре вац 9, 185
По же же на 66
По мо риш је 143, 189, 192, 195
По мо ри шка вој на гра ни ца 143
По мо ри шка кра ји на 156, 166
Праг 113
Пра хо во 61
Пр ња вор 143, 145, 163, 164, 169, 171, 178
Пу ста ра ба ро на Си не 198

Р

Ра ва ни ца (ма на стир) 26
Ра дим ња 66, 123

Ра до ви ште 57
Ра ји но вац (ма на стир) 16
Ра ко ви ца (ма на стир) 16
Ра шка 192
Ре пу бли ка Срп ска 233–234
Рим 62, 195
Рим ник (ма на стир) 26
Ро хон ца (Ro hon cza) (на се ље) 195
Руд на 79–80, 98
Ру ку ми ја (ма на стир) 16
Румунијa 10, 31–51, 53–55, 58–63, 65–68, 72–73, 

83, 105, 107–108, 114–115, 117, 119, 122, 183– 
185, 187, 189–191, 194, 204, 221–223, 225, 
230, 233–235

Русијa 10, 32, 38, 40, 42, 48, 54, 57–58, 60, 63, 
225, 229

С

Са ва 17
Сав ско при ста ни ште 226
Салц бург 67, 79–80
Сан џак 53
Са ра во ла 80–81, 93–94, 204, 234
Са ра је во 33
Сат мар 23
Sa tu Ma re de Ti miş → ви де ти: Наћ фа ла
Са ту Ма ре → ви де ти: Наћ фа ла
Све та Тро ји ца (ма на стир, Ма на сти ри ца) 22
Све тан драш (Sank tan dre as) (округ) 185
Све тан дра шки срез 185
Све ти Па вле (пу ста ра) 145, 166
Сви ни ца 82, 94
Свр љиг 117
Се вер на Аме ри ка 105, 120–121, 225
Се вер на Ср би ја 23
Се ге дин 10, 225
Се ку сић 186–188, 196–200
Се ку сић (оп шти на) 185, 201
Се ли ште 189
Се млак (Se mlac) 186–188
Сем пе тар 196, 234
Сен та 144
Сен тан дре ја 11, 153
Се ренч 68, 74, 77, 79, 81–82, 85–87
Си бир 138
Силистријa 32, 36
Си на ја 41–42, 62
Ска дар 53
Ске ла (Но ви Арад) 172
Слан ци (ма на стир) 16
Сла ти на (ба ра) 186
Сме де ре во 15, 18–19
Сме де рев ски ма на стир 16
Со вјет ски Са вез 114, 117, 121
Со ко ло вац 225–227
Со лун 50, 55
Сом бор 108, 116, 225
Со фи ја 37–38, 45–46



252

Ср би ја 7, 17, 21, 23, 31, 33, 36–45, 50, 53–63, 
105, 107–108, 110, 115, 117, 193, 203, 232

Ср бо бран (Бач ка) 111
Сред ња Евро па 16
Срем 15, 17–18, 232
Срем ски Кар лов ци 9–10, 13, 16, 19, 22, 26, 107, 

130, 190, 213, 234, 236
Срп ска ва рош (Ci vi tas Ras ci a ni ca) 143–144, 

168–169
Срп ска Цр ња 234
Срп ски Се мар тон 82–83, 95, 113
Ста ра Бе ба (Be ba Vec he) 117
Ста ра Мол да ва 83–84, 96, 115–116, 226
Ста ра Па зо ва 116
Стар че во 234
Стру ма (град) 59
Стру ма (ре ка) 57
Стру ми ца (ре ка) 59
Стру ми ца (град) 57
Су бо тељ (Sâmbăteni) 173

Т

Тал пош 175
Та миш 232 
Та ми шка жу па ни ја 105, 109, 111–113, 116–118, 

120–121, 124, 184–185, 192, 204
Та ми шка област 185
Та ми шки Ба нат 185
Та миш-то рон тал ска жу па ни ја 185
Тел чу Мик (Tel ciu Mic) 200
Te me snagyfa lu → ви де ти: Наћ фа ла
Те ме шнађ фа лу → ви де ти: Наћ фа ла
Те ми швар (твр ђа ва) 195–196
Те ми швар 9, 11, 19, 65–67, 69, 72, 76–77, 84–

85, 97, 107–113, 115–118, 122–123, 130, 133, 
187, 194, 196, 198, 200, 203–205, 225–226, 
236

Те ми швар ска област 185
Те ми швар ски ди стрикт 185
Те ми швар ски округ 185
Те ми швар ски па ша лук 184
Те ми шва р ско-кра шов ски срез 185
Те ре блеч (Бу ко ви на) 117
Ти мок 17
Ти са (ре ка) 23, 232
Ти сман ски ма на стир 25
Тол ва ди ја 85, 98
То ма шин ски Гај (То ма шин Гај) 143, 145, 168, 

180
Тор ња 85, 98, 196
То рон тал ска жу па ни ја 231–233
То ти ња (Sâmpetru Mic) 186
Тра ки ја 53
Трансилванијa 32, 40, 44, 49, 190
Тре си је (ма на стир) 16
Ту ман (ма на стир) 16
Турн Се ве рин 38–39
Тур ска 16, 18, 22, 33–35, 47, 50, 53–55, 62, 231

Тур ска Ка њи жа (Но ви Кне же вац) 234 
Тур ска Нађ фа ла → ви де ти: Наћ ва ла
Тур ту кај 57
Ту тра кан (Бу гар ска) 35–37

Ћ

Ћу ко вац (Ci vi tas Tyuko vecz) 144, 146, 169, 177

У

Угар ска 17, 23, 184–185, 195
Ужи це 233
Уљ ма 108
Ун ге ни 40
Уреск 175

Ф

Фа га раш 175
Фан та не ле (Арад ска жу па ни ја) 173
Фан та не ле ле (округ Ба кау, Мол да ви ја) 46
Фен лак 192, 196
Фен лач ка на хи ја 184
Фран цу ска 48, 54, 60, 62
Фу тог 233

Х

Хаб збур шка мо нар хи ја 7, 10, 16–18, 22, 110, 
116, 130, 188

Ха сан па ши на Па лан ка 20
Хер це го ви на 10
Хи дро си стем Ду нав-Ти са-Ду нав 114
Хо дош (ма на стир) 172

Ц

Ца зин 233
Ца ри град 33, 47, 49, 229–230
Цен трал на Ср би ја 17
Цр на Го ра 36–37, 53, 55, 57–60, 62, 229

Ч

Ча ко во 86–87, 99, 105–106, 113, 124, 222
Чаљ (Csálya) (твр ђа ва) 196
Ча над 118–119, 173, 196, 234
Ча над ска жу па ни ја 184, 192
Ча над ска оп шти на 117
Ча над ски атар 117
Че неј (округ Та миш) 87, 100, 234
Чур го 107

Ш

Ше га (Арад) 143, 145, 165, 178
Шен ђурц 66
Ши клуш (Ма ђар ска) 107
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Ши манд (пу ста ра) 145, 163, 172, 174–175
Ши ри ја (Ви ла гош) 150, 172
Шо проњ 10

Шо фроњ (Şofro nea) 166
Штип 57
Шу ма ди ја 193
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