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О СРП СКИМ ВОЈ НИМ ГРО БЉИ МА У АРА ДУ 
СА ЗА КА ШЊЕ ЊЕМ ОД СТО ГО ДИ НА

У Ара ду по сто је два за себ на срп ска вој на гро бља: јед но је одав но раз ри-
ве но гро бље код Твр ђа ве, а дру го је пар це ла на Дол њем гро бљу (са да гро бље 
По ме ни реа). Оба су на ста ла исто вет но: ту жним са хра њи ва њем Срба (му шка-
ра ца, же на и де це) за то че ни ка у ау стриј ском Кон цен тра ци о ном ло го ру ко ји је 
по сто јао у арад ској Твр ђа ви од 1914. до 1918. го ди не. За то че ни ка је би ло из 
ра зних кра је ва Ср би је, али и из Вој во ди не, те Бо сне и Хер це го ви не, од но сно 
из пре де ла ко ји су при па да ли Ау стро у гар ској, чи ји су жи те љи би ли ау стро-
у гар ски др жа вља ни, од ко јих су не ки, си лом при ли ка, и ра то ва ли за Ће са ре-
ви ну. Ме ђу за то че ни ци ма је би ло де це ис под једне го ди не и ста ра ца од пре ко 
100 го ди на; сви су они пред ста вља ли опа сност за ца ре ви ну.

На спо мен-пар це ли са Гро бља По ме ни реа са хра ње но је 469 осо ба; њи-
хов по и ме нич ни спи сак са ста вио је 1921. го ди не про та Урош Ко вин чић у 
свој ству хо но рар ног ку сто са срп ских гро бља у Ара ду; по зни ја ис тра жи ва ња 
по ка за ла су да је тај број ве ћи.

На гро бљу код Твр ђа ве са хра ње но је око 3000 осо ба, али до тач ног спи-
ска ни смо до шли. На то гро бље се не ка да с ли ти јом из ла зи ло на Спа сов дан, 
а на Дол ње гро бље (По ме ни реа) на По бу са ни по не де љак. Би ло је уо би ча је но 
да се при ли ком го сто ва ња дру шта ва, осо би то пе вач ких, по се ти јед но од гро-
бља и одс лу жи по мен.

За тим су те по се те би ва ле све ре ђе. На жа лост, тек са да смо се за пи та ли 
да ли је тим гро бљи ма при знат ста тус вој них гро бља пре ма ру мун ском за-
ко но дав ству, да ли ће се пар це ла са Дол њег гро бља, на ко јој са да по сто ји са мо 
спо ме ник ко ји је по ди гао Јан ко Ми ха и ло вић 1932. го ди не, мо ћи очу ва ти бар 
та ко, као сим бол срп ског стра да ња, од но сно шта ће се до го ди ти са уни ште-
ним Срп ским гро бљем крај Твр ђа ве кад она бу де пре шла у над ле жност Град-
ске оп шти не.

Пре ну ли смо се на ре чи Но во са ђа ни на Па вла Ста но је ви ћа, ко ји је сво ју 
књи гу по све ће ну арад ским жр тва ма на сло вио Сто ле ће за бо ра ва.

На пред лог Те ми швар ско га од бо ра Ма ти це срп ске, Са вез Ср ба у Ру му-
ни ји упу тио је над ле жни ма пи смо (При лог 1). Од го вор је био брз и је згро вит 
(При лог 2). Оба пи сма су пре ве де на и про сле ђе на ди пло мат ском пред став ни-
штву Ср би је у Те ми шва ру.
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Све је, да кле, у то ме да не мо же би ти по ма ка, док Вла да Ср би је не за кљу-
чи од го ва ра ју ћи прав ни акт са Вла дом Ру му ни је, и то тре ба пред у зе ти што 
енер гич ни је и што бр же. Вре ме не ра ди за нас.

Уред ни штво

ПРИ ЛОГ бр. 1.
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Са вез Ср ба у Ру му ни ји
Ул. Ман га ли ја, 29, Те ми швар
Бр. 1113/10.08.2020

Арад ској град ској оп шти ни
На ци о нал ном над ле штву за култ хе ро ја, Бу ку решт
Арад ском жу па ниј ском над ле штву за култ хе ро ја, Арад

Пред мет: Пар це ла на арад ском град ском гро бљу „По ме ни реа” на ме ње-
на срп ским хе ро ји ма умр лим у Ау стро у гар ском кон цен тра ци о ном ло го ру у 
Арад ској твр ђа ви 1914–1918. 

На осно ву Ста ту та на ше ор га ни за ци је ко ји, по ред оста лог, пред ви ђа:
Члан 3, став ц: ... очу ва ње кул тур не ба шти не, кул тур ноисто риј ских и 

вер ских спо ме ни ка, пра во слав них цр ка ва и ма на сти ра ко ји при па да ју Ср би ма;
 Члан 3, став н: ... осни ва ње за ду жби на и дру гих об ли ка ор га ни зо ва ња 

ра ди за шти те и об но ве исто риј ских и кул тур них спо ме ни ка, спо мендо мо ва 
и слич них обје ка та ко ји у усло ви ма за ко на при па да ју Ср би ма,

мо ли мо Вас да бла го и зво ли те по др жа ти нас у ис пу ње њу на ве де них 
за да та ка по сле де ћим пи та њи ма: 

На ула зу на арад ско гро бље „По ме ни реа” по сто је две ле по уре ђе не пар-
це ле, где су, на јед ној стра ни глав не але је ру мун ски вој ни ци (по вр ши на 
пар це ле око 3450 m2, 628 гро бо ва), а на су прот ној стра ни со вјет ски вој ни ци 
(по вр ши на пар це ле око 3360 m2, 892 гро ба), па ли у Дру гом свет ском ра ту. 
Сем ових две ју пар це ла, на су прот ном кра ју гро бља по сто ји нео ме ђе на пар-
це ла, где су по гре бе ни Ср би, ци ви ли и рат ни за ро бље ни ци, умр ли у Ау стро-
у гар ском кон цен тра ци о ном ло го ру у Арад ској твр ђа ви у вре ме Свет ског 
ра та 1914–1918. го ди не. Та мо је по ко па но 469 му че ни ка (му шка ра ца, же на и 
де це) ста ро сти ис под једне го ди не и до пре ко сто го ди на. 

Скро ман над гроб ни спо ме ник на јед ном углу пар це ле, окру жен ни ском 
огра дом, је ди но је зна ме ње ко јим је ово ме сто озна че но. Спо ме ник је вер на 
ко пи ја пр во бит ног спо ме ни ка, ван дал ски ру ше ног ви ше пу та то ком вре ме на, 
ко ји је 1932. го ди не по ди гао Јан ко Ми хај ло вић из Ора хов ца (Ко со во и Ме-
то хи ја), пе кар по за ни ма њу, ко ји се из ме ђу два ра та до се лио у Арад. Ни ти је 
он, ни ти ико ње гов био ин тер ни ран у Арад ском ло го ру; спо ме ник је по ди гао 
из пи је те та пре ма стра да ли ма.

 Пре не го што је Јан ко Ми хај ло вић по ди гао спо ме ник, два де се тих го-
ди на про шлог ве ка па ро хи ја ни цр кве Све тих апо сто ла Пе тра и Па вла бе ху 
по ди гли на том ме сту ве лик др ве ни крст об ло жен ме тал ним ли мом са на сли-
ка ним Хри сто вим рас пе ћем. Уз крст је би ло за себ но обе ле же них гро бо ва. 

Узи ма ју ћи у об зир на ве де но, да би се из бе гле не же ље не по сле ди це и да 
би пар це ла где су по ко па ни срп ски су жњи до би ла исти ста тус као и оста ле 
две пар це ле, нео п ход но је да она бу де об но вље на на од го ва ра ју ћи на чин. 

У том сми слу пред ла же мо јед ну од мо гу ћих ва ри јан ти:
Иза об но вље ног спо ме ни ка Јан ка Ми хај ло ви ћа, у 30 ре до ва од по 16 

гроб них ме ста у ре ду, по ста ви ти кр сто ве ис пред 469 гро бо ва, са ћи ри лич ним 
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нат пи сом име на и пре зи ме на, го ди не ста ро сти и да ту ма смр ти умр ло га, 
пре ма спи ску ко ји је са ста вио про та Урош Ко вин чић, са по да ци ма свих 469 
ин тер ни ра ца са хра ње них на гро бљу „По ме ни реа”, (не ка да „Дол ње гро бље”). 
Са три боч не стра не та ко уре ђе ног ин тер нир ског гро бља пред ви де ти про-
стор ши ри не 5m са укра сним ра сти њем. На за пад ном кра ју пар це ле остао 
би са да шњи спо ме ник, на ме сту где се на ла зи, а на дру гом кра ју мо гла би 
се из гра ди ти ка пе ла. Та ко об но вље но гро бље срп ских ин тер ни ра ца за у зи-
ма ло би по вр ши ну оби ма 34х76m, по вр ши не 2564 m2, што је ма ње од сва ке 
ра ни је на ве де не пар це ле.

Би ло би ту жно, ако би се град ско гро бље, да љим са хра њи ва њи ма, про-
ши ри ло на пар це лу ин тер ни ра ца, чи ме би она ко нач но не ста ла. 

Не ула зе ћи у де та ље о окол но сти ма и узро ци ма за што до да нас ни је 
пред у зе то оно што је сво је вре ме но тре ба ло, сма тра мо да је крај њи тре ну так 
да се до стој но и трај но уре ди и гро бље срп ских ин тер ни ра ца.

У том сми слу упу ћу је мо мол бу Арад ској град ској оп шти ни да до де ли, 
пре ма при ло же ном на цр ту, по тре бан про стор за сре ђи ва ње ин тер нир ског 
гро бља.

По себ но упу ћу је мо мол бу На ци о нал ном над ле штву за култ хе ро ја да 
нам ука же по треб ну по моћ по сре ду ју ћи код уста но ва над ле жних за до но-
ше ње од лу ка.

По до би ја њу за кон ског ре ше ња да се пар це ли до де ли ста тус гро бља 
хе ро ја-су жа ња, исти ко ји има ју оста ле на ве де не две пар це ле, за по че ће мо 
на ред на деј ства за уре ђе ње срп ског ин тер нир ског спо мен-гро бља.

За до дат на по ја шње ња ра до Вам сто ји мо на рас по ла га њу и мо ли мо Вас 
да нам се обра ћа те. 

С по што ва њем, с на дом и бла го дар но шћу. 

Са вез Ср ба у Ру му ни ји
[у пот пи су:] Ог њан Кр стић, пред сед ник

До пис је про пра ћен сле де ћим при ло зи ма:
При лог 1. Са да шњи из глед пар це ле и спо ме ни ка срп ским ин тер нир ци-

ма на гро бљу „По ме ни реа”. Ис пред спо ме ни ка је де по ни ја где се од ла же 
от пад са оста лих град ских гро бља.

При лог 2. Пар це ла срп ских ин тер ни ра ца на Дол њем гро бљу, са да „По-
ме ни реа”, око 1925. го ди не. Ис пред др ве ног кр ста, 1932. го ди не Јан ко Ми-
хај ло вић је по ди гао гра нит ни спо ме ник. Из ве сно вре ме по сто ја ла су оба 
обе леж ја.

При лог 3. Јан ко Ми хај ло вић са су пру гом Са ве том и си ном Ра ди во јем 
крај спо ме ни ка. Го ре иза гра нит ног спо ме ни ка ви ди се де таљ др ве ног кр ста. 

При лог 4. Гро бље „По ме ни реа”. Пред лог за уре ђе ње пар це ле где је по-
ко па но 469 Ср ба, ци ви ла и рат них за ро бље ни ка, умр лих у Ау стро у гар ском 
кон цен тра ци о ном ло го ру то ком Свет ског ра та 1914–1918. го ди не (при ло жен 
и у овом бро ју Те ми швар ског збор ни ка).
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При лог 5. Урош Ко вин чић, Спи сак Ср ба ин тер ни ра ца и рат них за ро
бље ни ка по ко па них на арад ском Дол њем гро бљу, Ар хив Ср би је, сиг на ту ра 
(1921) РГ VI II/1.

При лог 6. Днев ни ра пор ти чу ва ра Ло го ра град ској по ли ци ји о умр ли-
ма у Ло го ру.

ПРИ ЛОГ бр. 2
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МИ НИ СТАР СТВО НА ЦИ О НАЛ НЕ 
ОД БРА НЕ 

НЕ КЛА СИ ФИ КО ВА НО 
При ме рак бр. 1

На ци о нал но над ле штво Култ хе ро ја
Бр. C.E./3048/04.09.2020
Бу ку решт

ПРЕД СЕД НИ КУ СА ВЕ ЗА СР БА У РУ МУ НИ ЈИ
Го спо ди ну Ог ња ну КР СТИ ЋУ

На Ваш зах тев ре ги стро ван под бр. 1113/10.08.2020, у ве зи са уре ђе њем 
на гро бљу По ме ни реа у гра ду Ара ду спо мен-пар це ле по све ће не срп ским 
хе ро ји ма, са оп шта ва мо Вам сле де ће прав не и исто риј ске аспек те:

I. Ре жим рат них гро б ља и ме мо ри ја ла, ру мун ских и стра них, ко ји се 
на ла зе на те ри то ри ји Ру му ни је, као и ру мун ских у ино стран ству, про пи сан 
је од ред ба ма За ко на бр. 379/2003. о ре жи му гро б ља и рат них ме мо ри ја ла, 
са на кнад ним из ме на ма и до пу на ма и Вла ди ном од лу ком бр. 635/2004. за одо
бре ње Пра вил ни ка о ор га ни зо ва њу и ра ду На ци о нал ног над ле штва Култ 
хе ро ја, са на кнад ним из ме на ма и до пу на ма. 

У скла ду са од ред ба ма чла на 2. став (1), За ко на бр. 379/2003, рат на гро-
бља су ме ста по гре бе ња ли ца ко ја су умр ла за вре ме и услед вој них су ко ба, 
као по сле ди ца из вр ше ња од ре ђе ног за дат ка, по на ред би или до бро вољ но, у 
ко рист др жа ве чи ји су гра ђа ни би ли, као и дру га ме ста где се чу ва ју њи хо ви 
по смрт ни оста ци. Исто вре ме но, сход но од ред ба ма чла на 4, став (1) и став (2), 
стра на рат на гро бља, као и гро бља стра них рат них за ро бље ни ка и ци вил них 
ин тер ни ра ца ко ја се на ла зе на те ри то ри ји Ру му ни је, ужи ва ју исти трет ман 
као и ру мун ска рат на гро бља.

Сход но од ред ба ма чла на 13 на ве де ног за ко на, осни ва ње на те ри то ри ји 
Ру му ни је спо мен-гро б ља или спо мен-пар це ла стра них гра ђа на оба вља 
се у скла ду са од ред ба ма ме ђу на род них уго во ра у ко ји ма је Ру му ни ја 
уче сник, или, у су прот ном, Вла ди ним ре ше њем.

Та ко ђе, сход но пред ви ђа њи ма чла на 16 исто га за ко на, из ме не по вр ши на 
на ко ји ма се на ла зе, из ме шта ње или пре у ре ђе ње стра них вој них гро бо ва, 
као и сва ка дру га ин тер вен ци ја на стра ним рат ним спо ме ни ци ма ко ји 
се на ла зе на те ри то ри ји Ру му ни је оба вља се ис кљу чи во по одо бре њу 
Вла де и уз над гле да ње од стра не На ци о нал ног над ле штва Култ хе ро ја, 
у скла ду са ме ђу на род ним уго во ри ма, или, у су прот ном, од лу ком Вла де, 
на кон што је оба ве штена за ин те ре со ва на др жа ва и на кон ди пло мат ским 
пу тем уста но вље них де та ља за оба вље не та квих ин тер вен ци ја. Има ју ћи 
у ви ду на ве де но, оства ре ње на те ри то ри ји Ру му ни је ко ме мо ра тив ног про јек та 
по све ће ног срп ским рат ним жр тва ма из во дљи во је са мо уз при ме ну јед но га 
од сле де ћих усло ва: 

1. Пот пи си ва ње Др жав ног уго во ра из ме ђу Вла де Ру му ни је и Вла де 
Ср би је у до ме ну рат них гро б ља и рат них спо ме ни ка, чи ме би се обез бе-
ди ла за кон ска осно ва за уре ђе ње, об но ву и одр жа ва ње ме ста по гре бе ња у 
ра ту умр лих Ру му на на те ри то ри ји Ср би је и Ср ба на те ри то ри ји Ру му ни је 
(умр лих то ком и услед два свет ска ра та), као и њи ма спо ме ни ци ма по диг ну тим 
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њи ма у спо мен. Овим ме ђу на род ним уго во ром од ре ђу ју се зва нич не струк-
ту ре две ју др жа ва, овла шће не да спро во де тех нич ке аспек те уго во ра. 

У том кон тек сту, оба ве шта ва мо Вас да је Ру му ни ја, до са да, пот пи са ла 
ма ђу вла ди не уго во ре у до ме ну рат них гро бља са сле де ћим др жа ва ма: Не-
мач ка, Ру ска Фе де ра ци ја, Че шка, Ита ли ја, Ре пу бли ка Мол да ви ја, Пољ ска, Сло-
ве ни ја, Сло вач ка и Ма ђар ска. Ру мун ска стра на је ини ци ра ла и пре ма срп ској 
стра ни ко ра ке у по гле ду уса гла ша ва ња про јек та дво стра ног до го во ра о рат-
ним гро бљи ма, али, до са да, те две др жа ве ни су за кљу чи ле би ла те рал ни 
спо ра зум у том до ме ну.

2. Ини ци ра ње про јек та Вла ди не од лу ке за уре ђе ње град ском гро бљу 
По ме ни реа у Ара ду спо мен-пар це ле рат них жр та ва Ср ба умр лих то ком 
Пр вог свет ског ра та. Пре пред у зи ма ња овог ко ра ка оба ве зно је оба ве сти ти 
др жа ву Ср би ју, од но сно ње не од го ва ра ју ће над ле жне уста но ве, и утвр ђи ва ње 
ди пло мат ским пу тем, де та ља за да ти по ду хват. 

II. У ве зи са исто риј ским по да ци ма из Ва шег до пи са, оба ве шта ва мо 
Вас да на ша уста но ва вр ши ис тра жи ва ња соп стве них ар хив ских фон до ва и 
ар хив ских фон до ва спе ци ја ли зо ва них уста но ва ра ди иден ти фи ка ци је по да-
та ка о Ср би ма умр лим у Пр вом свет ском ра ту, по гре бе них на под руч ју града 
Ара да. 

На кра ју, али не ма ње ва жно, На ци о нал но над ле штво Култ хе ро ја из ра-
жа ва це ње ње Ва шег пле ме ни тог пред ло га да се очу ва се ћа ње у ра ту умр лих 
Ср ба по гре бе них на те ри то ри ји Ру му ни је, као и спрем ност да се по но во по-
кре не про цес пре го во ра са од го ва ра ју ћом уста но вом у Ре пу бли ци Ср би ји, о 
за кљу че њу Ме ђу вла ди ног до го во ра у ве зи са рат ним гро бљи ма и ме мо ри јал-
ним рат ним спо ме ни ци ма.

Ди рек тор На ци о нал ног над ле штва Култ хе ро ја
Пе чат: Ми ни стар ство на ци о нал не од бра не

Ру му ни ја
Ди рек тор На ци о нал ног над ле штва Култ хе ро ја

Пу ков ник Алин Ми хај ПРЕ ДА
Са ста ви ла: Ми о а ра Ба ло син
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С т е  в а н  Б у  г а р  с к и *

О ГРО БО ВИ МА  
У ЦР КВИ СВЕ ТО ГА НИ КО ЛЕ У МЕ ХА ЛИ

СА ЖЕ ТАК: Ме ха ла, не ка да за себ на ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал на је ди-
ни ца, а са да кварт Те ми шва ра, за сно ва на је од ста рог вре ме на, а раз ви ла се, сти-
ца јем окол но сти, осо би то под ау стриј ском ад ми ни стра ци јом по сле 1716. го ди не. 
Са да ња срп ска цр ква по че ла се зи да ти 1786, а осве ће на је 1792. го ди не; ра ни је је 
по сто ја ла ста ра цр ква, ве ро ват но скром но гра ђе на.

Та ста ри ја цр ква би ла је окру же на пор том ко ја је слу жи ла као гро бље, иа ко 
се већ од 1766. го ди не по ми ње по сто ја ње за себ ног „ма лог гро бља”, а са хра њи ва ње 
у пор ти, па и у цр кви, на ста вље но је и по сле из град ње но ве цр кве. Овај на пис је 
пр ви по ку шај са гле да ва ња гро бо ва у ме хал ској цр кви и пор ти. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Те ми швар (Ме ха ла), срп ска цр ква у Ме ха ли, Гро бо ви у 
ме хал ској цр кви и пор ти.

У Те ми шва ру по сто је три срп ске пра во слав не цр кве: Ваз не сењ ска у 
квар ту Гра ду, Све то ге о р ги јев ска у квар ту Фа бри ки и Све то ни ко ла јев ска у 
квар ту Ме ха ли. Све три су из XVI II ве ка, из вре ме на ка да се и по цр ква ма, а 
још ви ше по цр кве ним пор та ма, са хра њи ва ло. По што су већ под крај XVI II и 
осо би то у пр вој по ло ви ни XIX ве ка за са хра њи ва ње од ре ђе на за себ на ме ста 
из ван на се ља, ста ри гро бо ви и над гроб ни ци су до тра ја ва ли и ве о ма их је 
ма ло очу ва но. Због то га је по ве ћа на по тре ба да им се са чу ва пи са ни траг.

О гро бо ви ма у срп ској цр кви у Гра ду пи са но је у ви ше ма хо ва.1 

* adri a na si da@yahoo.com
1 Сло бо дан Ко стић, „Гро бо ви у Ка те драл ној цр кви те ми швар ско-град ској”, Гла сник. Цр кве

ни, школ ски и дру штве ни лист, Те ми швар, бр. 6–8, 1929, стр. 133–135; Сло бо дан Ко стић, „Гро-
бо ви епи ско па и гра ђа на те ми швар ских у Пра во слав ном Са бор ном хра му у Те ми шва ру 1757–1838”, 
Гла сник. Цр кве ни, школ ски и дру штве ни ча со пис, Те ми швар, бр. 1, 1934, стр. 7–15; бр. 2, 1934, 
стр. 16–26; бр. 3, 1934, стр. 58–62; бр. 5, 1934, стр. 106–115; 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 1757–1838. При ло зи мо но гра
фи ји Епар хи је те ми швар ске и па ро хи је те ми швар скоград ске, Те ми швар 1938; Сте ван Бу гар ски, 
„О гро бо ви ма у Срп ској са бор ној цр кви у Те ми шва ру-Гра ду”, Бил тен Срп ског пра во слав ног ви
ка ри ја та у Те ми шва ру, бр. 1(61), 1987, стр. 21–23.
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О гро бо ви ма у срп ској цр кви у Фа бри ки та ко ђе је пи са но.2 
До са да ни је пи са но о гро бо ви ма у срп ској цр кви у те ми швар ском ква-

р ту Ме ха ли.
Су де ћи по тур ској ре чи узе тој за на зив, мо же се прет по ста ви ти да је на 

том под руч ју ка кво-та кво на се ље по сто ја ло још за тур ско га зе ма на. Са да ња 
Ме ха ла за сно ва на је по сле 1716. го ди не, то јест по сле из го на Ту ра ка, и то нај-
пре као по тре ба да се обез бе ди пут Те ми швар –Жом бољ –Ки кин да –Се ге дин, 
за тим као по тре ба да Град бу де снаб де ван пи јач ном ро бом. Ка да је 1723. по-
ста вљен ка мен те ме љац но ве те ми швар ске твр ђа ве, гра ђе не по Во ба но вом 
си сте му, на по вр ши ни ко ја је пре ва зи ла зи ла обим ста ро га по ру ше ног тур ског 
утвр ђе ња, би ло је нео п ход но да се из ме сти део ста нов ни штва са озна че ног 
под руч ја; јед на од ло ка ци ја на ко ју је вр ше но пре се ља ва ње би ла је Ме ха ла. 
На се ље се нео че ки ва но бр зо раз ви ло 1737–1738, ка да су гра ђа ни због епи-
де ми је ку ге бе жа ли у при град ска на се ља. Зва нич но, на се ље је упи са но 1744. 
го ди не, нај пре под на зи вом Но ва Ва рош, а за тим на ове шта ли на зив Ме ха ла. 

Ста нов ни штво је би ло ме шо ви тог са ста ва, би ло је пра во сла ва ца и ка-
то ли ка.

Са да ња срп ска пра во слав на цр ква из гра ђе на је у раз до бљу 1786–1791, 
али по сред ни по да ци по твр ђу ју по сто ја ње не ке ра ни је, сва ка ко скром не бо-
го мо ље. Го ди не 1827. Ди ми три је Пан те Ти рол (1793–1857) по ми ње „хо ругв 
хра ма Свја та го От ца Ни ко ла ја, ар хи е пи ско па мир ли киј ска го, Чу до твор ца, 
в пред гра ди ји те ми швар ска го и Но ви ја Ва ро ши”, из ра ђен „на сто ја ни јем и 
ижди ве ни јем об ште ства мај сто ров са пун џиј ских... ље та Го спод ња 1773”. 
Па ро хи ја би мо гла би ти за сно ва на бар 1743. го ди не, ка да су за ве де ни за себ-
ни ма тич ни про то ко ли.

Као из вор ни ци за опи си ва ње гро бо ва по цр ква ма и пор та ма у Те ми шва-
ру (Гра ду) и Те ми шва ру (Фа бри ки) по слу жи ли су ма ло број ни са чу ва ни над-
гроб ни ци, упи си у ма тич ним про то ко ли ма умр лих и слу чај ни за пи си; исти 
та кви из вор ни ци мо ра ју би ти ко ри шће ни и за цр кву Пре но са мо шти ју Све-
то га Ни ко ла ја у Те ми шва ру (Ме ха ли).

По вољ ност за Ме ха лу је сте јед на ста ра ове шта ла хар ти ја, за те че на слу-
чај но ме ђу спи си ма ду го го ди шњег па ро ха ме хал ског Љу бо ми ра Фи ли по ва 
(†1981). Текст пре пи сан са вре ме ном азбу ком гла си:

У Ме хал ској цер кви се на ла зу мер тви са ле ве стра не у пор ти.
№ 1

[Читати се не мо же ни шта, бу ду ћи да је упао крст са свим у зе мљу. NB. 
Ста ри љу ди ка жу да је ов де са хра њен је реј Ва си ли је По по вић, бив шег па ро ха 
То ме По по ви ћа дед.]

№ 2
Здје по чи ва јет раб Бо жиј Ан дреј је реј Пе тро вић, па рох Но ви ја Ва ро ши 

Гра да Те ми шва ра; по жи ве 46, пре ста ви сја но јем ври ја 1772.

2 Сте ван Бу гар ски, „Гро бо ви у Срп ској пра во слав ној цр кви хра ма све то га ве ли ко му че ни-
ка Ге ор ги ја у Те ми шва ру-Фа бри ци”, Бил тен Срп ског пра во слав ног ви ка ри ја та у Те ми шва ру, бр. 
1(49)–2(50), 1984, стр. 50–58.
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№ 3
Здје по чи ва јет ра ба Бо жи ја су пру га је ре ја […] По по вић. [NB. Да ље се не 

раз у ме.]
№ 4

Здје по чи ва јет ра бов Бо жи јих Са ра, је ја син Ан дреј […] Пе тра де те г[оспо]
дара Јеф ти ми ја Сто ја но вић и су пру га је го Је фи ми ја со ижди вле ни јем их 1796.

№ 5
Здје по чи ва јет раб Бо жиј Да нил Пе тро вић, жи тељ арад скиј, иже по жи ве 

љет 45, пре ста ви сја ма ја 1. 1792.
№ 6

Здје по чи ва јет раб Бо жиј […] пре ста ви сја 1758. мај.
№ 7 

Здје по чи ва јет ра ба Бо жи ја Ру жа, су пру га г[осу]дара Стој ка Ко мло шко. 
Пре ста ви сја ље та 1758. 14. мар та и со жи ва јет 62 и обе ве по бист.3

№ 8
[Обрисана су сло ва, не мо же се читати]. 

№ 9
Здје по чи ва јет раб Бо жиј […] пре ста ви сја 766.

№ 10
Здје по чи ва јет раб Бо жиј […] [кажу да је Бузађија], жи вио 60 го ди на, 

пре ста вио се 1766. год. и Ни ко ла је, пре ста ви сја 1790.
№ 11

Здје по чи ва јет ра ба Бо жи ја Ју ли ја на, за ко ни та су пру га Ва си ли ја Ми хај-
ло вић, конс[историјалнога] ак ту а ри у са Вер шач ки ди је це зи, пре ста ви сја у 16. 
ље ту во зра ста сво га, дне 27. ју ли ја м[есја]ца 1785. го да.

Са де сне стра не у пор ти
№ 9

Сло во бо крест но је по ги ба ју им убо ју ро ство јест, а спас је мим нам сил 
Бо жи ја јест. Здје по чи ва јет раб Бо жиј Ма но и ло, син го спо да ра Ди ме Фо те, 
жи те ље те ми швар ска го. По жи ве че ти ре на де сјат љет, пре ста ви сја ље та 1792. 
ме се ца ја ну а ри ја.

[Напомена: Смрт Ма но и ла, си на Ди ме фо те, упи са на је под 15. ја ну а ром 
1793. у ма тич ном про то ко лу умр лих Са бор не цр кве у Гра ду. На зна ку о са хра ни 
„в пре гра ди ји во Ма ље код цр кве” унео је па рох град ски Сте фан Брановац].

У цер кви под ико но ста са
№ 13

Не ди ви сја, чи та те љу, ти гро бу мо је му, Та ко бу дет ко нец и жи ти ју тво-
је му. Смерт ме по сје ти ла [в] цвје ту шчеј мла до сти – Ник то то ја из бег нут, ашче 
и в ста ро сти. Те бје не по мо гут знат раз ни ја ја зи ки и бо гат ства и чест, ни мла-
ди ја вје ки, ви со ка ја уче ни ја. Сиј бо здни ју жди пој дем ду хо виј об ја ти4.

3 Ве ро ват но по гре шно раш чи та но.
4 Ве ро ват но по гре шно раш чи та на ре че ни ца.
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Аз здје по чи ва ју, раб Бо жи Еф ти миј Јо а но вић, би ва тељ и гра жда нин 
Те ми швар ски ја ва ро ши, жи ти ја мо је го вси ји о 22 ље та. пре ста вих сја 1803. 
ме се ца ав гу ста 14 дне. 

Ро ди тељ мој го спо дар Ге ор гиј Јо а но вић, гра жда нин та ко жде си ја град ски-
ја ва ро ши љу бе зно [м]ја по гре бе, во вјеч ној па мје ти зна ме ни је си је по ста виј.

Рци те вси шчуч ти си је: Го спо ди, по дажд је му вјеч ну ју па мјат.

Ко нец

Овај над гроб ни ка мен Јеф ти ми ја Јо ва но ви ћа је ди но је обе леж је гро бо ва у 
ме хал ској цр кви, али је га же њем нат пис са свим из ли зан и са да се не мо же 
чи та ти.

О пр вим ма тич ним про то ко ли ма Ме хал ске па ро хи је по сто ји та чан по-
да так. На и ме, при ли ком ар хи је реј ске по се те Ме ха ли епи ско па те ми швар ског 
Ге ор ги ја (Бран ко ви ћа) 1883. го ди не по пу њен је штам па ни обра зац епи скоп-
ског упит ни ка. Под тач ком VI/5, ко ја гла си:

Во ди ли па рох тач но и уред но ма три ку лар не про то ко ле крш тени[х], вен-
ча них и умр лих? Од ко је го ди не има у па ро хи ји та ких ма три ку ла?

од го во ре но је:
Во ди. Има нај ста ри ји од го ди не 1743.

С по зи вом на текст од го во ра, по сто ја ње ово га ма тич ног про то ко ла је 
не по реч но, иа ко се са да не зна где је. До ду ше, већ три де се так го ди на по сле те 
ар хи је реј ске по се те, на по чет ку сво га слу жбо ва ња у Ме ха ли у свој ству адми-
ни стра то ра па ро хи је, Сло бо дан Ко стић се при хва тио сре ђи ва ња ма тич них 
про то ко ла. На дан 12. ја ну а ра 1912. за пи сао је у Па ро хиј ски ле то пис сле де ће:

По чет је пре пис свих про то ко ла ово га Па ро хиј ског зва ња и пра вље ње 
ре ги стра пре ма фор му ла ри ма... До са да се пре пи са ли и у ре ги стар уве ли слу-
ча ји ро ђе ња од 1755–1773. го ди не.

По то ме из гле да да ни он та да ни је имао у ру ка ма нај ста ри ји про то кол 
из 1743. го ди не; у про тив ном би од ње га био по чео. 

У ма тич ним про то ко ли ма умр лих, са да нај ста ри јих до ступ них по чев 
од 1755. го ди не, сре ћу се сле де ћи упи си о са хра на ма у цр кви и пор ти:

• „Пре ста ви се раб Бо жиј је ро мо нах Те о до сиј из Ма на сти ра Хо до ша, и 
чрез нас, свја шче ни ков махалски[х], обич ним цер ков ним пје ни јем про ве ден 
и по гре бен бист 10. но јем ври ја [1]764. у цер ков ном грун ту”.

Већ сре ди ном XVI II ве ка од ре ђе но је за себ но ме сто за гро бље. О то ме 
све до чи упис о смр ти Не ран џе, по па ди је је ре ја Ма те ја Јо а но ви ћа. По жи ве ла 
је 50 го ди на, 4 ме се ца и 26 да на, умр ла је 27. но вем бра 1766, а са хра ње на је на 
Ма лом гро бљу у Но вој Ва ро ши.

Ипак са хра њи ва ње на „цер ков ном грун ту” ни је пре ста ло.
• 1. но вем бра 1772. умро је је реј Ан дреј Пе тро вић, па рох Но ве Ва ро ши. 

Са хра њен је у цр кве ној пор ти. Ро дом из Ву ко ва ра, био је оже њен и имао де це. 
Има зна ка да је и ро ди те ље до вео са со бом: ње го ва ма ти Ма ра умр ла је у 
Ме ха ли 9. де цем бра 1757. У ма тич ним про то ко ли ма Ме хал ске па ро хи је пот пис 
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му се ја вља од ја ну а ра 1755. до смр ти. Умро је на па ро хи ји. У упи су смр ти 
на зна че но је да је са хра њен 3. но вем бра у цр кве ној пор ти и да га је опо јао 
је ро мо нах Ти мо теј.

• 21. мар та 1773. умро је је реј Гри го ри је Јо ва но вић. Ро дом је био Те ми шва-
рац. У ма тич ним про то ко ли ма Ме хал ске па ро хи је пот пи си вао је од окто бра 
1755. до смр ти. Умро је на па ро хи ји. Са хра њен је у цр кве ној пор ти, а ка сни је 
му је и су пру га та мо по гре бе на. 

• 16. ју ла 1787. умро је ме шта нин Не дељ ко Ја ко вљев, стар 82 го ди не. 
Са хра њен је „во гро би је при Цер кви ви ше на пи са та го хра ма”.

• 18. фе бру а ра 1788. умр ла је Пер си да, дво го ди шња кћи Па вла Срећ ко-
ви ћа; по гре бе на је „в д[…] хра ма свја та го ви ше чи сле на го”.

• 24. сеп тем бра 1798. умр ла је Је ли са ве та, су пру га по чив ше га је ре ја 
Гри го ри ја Јо ва но ви ћа, „жи тељ ни ца ва ро ши и па ро хи ји здје шњеј, и по гре-
бе сја у пре гра ди ји, то јест у пор ти цер ков ној”.

• 27. ма ја 1801. умро је ме шта нин Алек си је Гли го ри јев и по гре бен је „во 
огра дје цер ков ном”.

• 22. ма ја 1806. умро је ме шта нин Па вел Пе тро вић и по гре бен је „во 
огра ди ји цер ков ној”.

• У Ме ха ли је по гре бен и је реј Ва си ли је По по вић. Он је био оже њен и 
имао је де це. Ру ко по ло жио га је епи скоп те ми швар ски Со фро ни је (Ки ри ло-
вић) 29. ју ла 1782. Од та да је слу жио на Ме хал ској па ро хи ји. Го ди не 1797. 
за бе ле же но је да је па рох у Ме ха ли и да има 44 го ди не. Ни сам на шао упис 
смр ти; по след њи пут пот пи си вао је у ма тич ним про то ко ли ма фе бру а ра 1810. 
У по ме ну том ме хал ском за пи су из XIX ве ка сто ји да је у пор ти с ле ве стра не 
цр кве ме ђу два на ест над гроб ни ка пр ви са свим упао у зе мљу, та ко да се већ 
та да нат пис ни је мо гао чи та ти, а „ста ри љу ди ка жу да је ов де са ра њен је реј 
Ва си ли је По по вић, бив ше га па ро ха То ме По по ви ћа де да”. По сред но, да кле, 
про из ла зи да је реј Ва си ли је По по вић по ти че из по ро ди це ко ја је из не дри ла 
ви ше све ште ни ка, да је умро на па ро хи ји и да је са хра њен у цр кве ној пор ти.

Пра те ћи ма тич не про то ко ле умр лих оста лих две ју срп ских цр ка ва у 
Те ми шва ру, са зна је мо да су и из тих па ро хи ја љу ди са хра њи ва ни при ме хал-
ској цр кви.

• 29. сеп тем бра 1774, „Га врил, син по па Ан дреа из Гра да, 4 љет и 3 ме-
сја цеј, бла го ју смер ти ју пре ста ви сја. По гре бен в Но вој Ва ро ши код Цер кве 
Свја та го Оца Ни ко ла ја”.

• 13. де цем бра 1778. „Јо ан, Ан дреа свја шче ни ка из Гра да, су шчи 4 љет, 
10 ме сја цеј, по гре бе сја в Ма ха ље код цр кве. Бла го ју смер ти ју пре ста ви сја. 
Кон стан тин Шу боњ”.

• 20. апри ла 1792. „Пе тра, су пру га Ди ме Ге ор ги је ви ћа, от фа ми ли ји 
го спо да ра Жив ко ви ћа, пре ста ви сја. Со всје ми Свја ти ми тај на ми пре ду го то-
вле на и погребен[а] в Ма ље во но во со зда ној цер кви, к ље вој пев ни ци бли зу. 
Сте фан Бра но вац, па рох град скиј”.

• 13. ју ла 1794. „Ју ли ја на, су пру га Аки ма от Жив ко вић, ро жде на Да мја-
нов, пре ста ви сја. Пре ду го то вле на по пор ја ду осм дњеј. Погребен[а] во хра мје 
в па пер тје, в ље вој стра ње. Сте фан Бра но вац, па рох град скиј”.
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• 6. сеп тем бра 1794. „Хри сти на, отро ча 9оме сеч но Аки ма от Жив ко ви ћа 
и Ју ле Да мја но вић, пре ста ви сја и по гре бе на в Ма ха ље от ле ве стра не Цер кве 
в гроб ни цје. Сте фан Бра но вац, па рох град скиј”.

• 2. де цем бра 1794. „Ју ли ја на, отро ча Јо а на Жив ко ви ча из Гра да, пре-
ста ви сја и по гре бе на в пред гра ди ји в Ма ха ље код Цр кве. Сте фан Бра но вац, 
па рох град скиј”.

• 2. ју ла 1797. „Сте фан от Жив ко вић, отро ча, пре ста ви сја и по гре бен код 
Мал ске цр кве у пор ти. Сте фан Бра но вац, па рох град скиј”.

• 24. ју ла 1797. „Ана, отро ко ви ца Јо а ки ма от Жив ко вић из Гра да, пре-
ста ви сја и по гре бе на в Ма ље у пор ти. Сте фан Бра но вац, па рох град скиј”.

• 10. ав гу ста 1797. „Со фи ја, вдо ва, бив ша су пру га Сте фа на, се кре та ра в 
Ара дје, и пре ста ви сја пре ду го то вле на, и по гре бе на јест в пред гра ди ји в Ма-
ље код цер кве. Сте фан Бра но вац, па рох град скиј”.

• 8. ја ну а ра 1799. „Ка та ри на, Јо а ки ма от Жив ко вић су пру га, пре ду го-
то вле на ис по вје ди ју и при ча шче ни јем, пре ста ви сја и по гре бе на в пред гра-
ди ји в Ма ље. Сте фан Бра но вац, па рох град скиј”.

• 1. фе бру а ра 1799. „Пе тар от Жив ко вић, жи тељ здје шња го Гра да, по 
бо ље зно ва ни ји ње ко ли ко днеј, ис по вје дав сво ја со гр је ше ни ја и по при ја ти ји 
Свја тих та јин пре ста ви сја во вјеч на ја. В Ма ље по гре бен. Сте фан Бра но вац 
па рох град скиј”.

За ни мљи во је да су и Ме хал ча ни ма хом са хра њи ва ни у пор та ма иних 
па ро хи ја.

Пре ста ви сја раб Бо жиј свја шче но је реј Јо ан, син је ре ја Ма те ја Јо а но ви ћа 
обо ји бив ши па ро си Но ви ја Ва ро ши, цер кве хра ма Свја та го Оца Ни ко ла ја, у 
чрез мње и је ре ја Хов ни ка на Пе тра, сен тан дра шка го па ро ха и об шча го ду-
хов ни ка, ис по вје да сја и при ча сти сја тје лу и кро ви Хри сто вој. Сеј пред по мја-
ну тиј је реј Јо ан по жи ве 30 љет и ме сјац три и 17 дњеј и свја шчен ство вав в 
Но ви ја Ва ро ши от 758-го ље та дек 8. до 766. ље та апри ли ја 17, и по гре бен бист 
в Мо на стир је Пар тош је.

И по гре бен бист в Мо на стир је Пар тош је, хра ма Свја тих и без плот них 
Ар хи стра ти гов Ми ха и ла и Га ври ла, от ле ви ја стра ни близ ол тар ја 17. апри ли-
ја 766. ље та.

Ово ни је пот пун и ко на чан спи сак гро бо ва при ме хал ској цр кви, не го 
на чел но са гле да ва ње из ко јег про из ла зи не ко ли ко за кљу ча ка:

• са хра њи ва ње у ме хал ској цр кви и пор ти на сле ђе но је из вре ме на ста-
ри је, скром не цр кве;

• са хра њи ва ње у ме хал ској цр кви и пор ти оба вља но је на по ре до са са хра-
њи ва њем на гро бљу;

• у ме хал ској цр кви и пор ти са хра њи ва ни су и вер ни ци оста лих две ју 
те ми швар ских срп ских па ро хи ја, из Гра да и из Фа бри ке;

• са хра њи ва ње при цр ква ма сма тра но је до сто јан ством, па се по гро бо-
ви ма мо гу пра ти ти и не ка за слу жна име на и по ро ди це;

• по је ди ни Ме хал ча ни са хра њи ва ни су по пор та ма иних ме ста.
Све у све му, ис тра жи ва ње у Ме ха ли тре ба на ста ви ти, на по ре до са про-

ду бљи ва њем ис тра жи ва ња у свим те ми швар ским срп ским па ро хи ја ма.
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DE SPRE MO R MIN TE LE DIN BI SE RI CA 
CU HRA MUL SFÂNTUL NI CO LAE DIN ME HA LA

Ste van Bu gar ski

Re zu mat 

Me ha la, odinioară uni ta te te ri to rial-administrativă separată, ac tu al men te car ti er al 
mu ni ci pi u lui Ti mişoa ra, este întemeiată din vec hi me şi s-a de zvol tat, prin tr-un con curs 
de împrejurări, mai ales sub ad mi ni straţia  austriacă de după anul 1716. Bi se ri ca sârbo 
actuală a început a se zi di în anul 1796 şi a fost sfinţitî în anul 1792, dar şi înainte a exi stat 
o biserică mai vec he, pro ba bil de con strucţie modestă. Di mi tri je Ti rol citează chi ar un 
ste ag bi se ri cesc con fecţio nat de Bre a sla săpunarilor în anul 1773.

Bi se ri ca era înconjurată de un te ren ce ser vea drept ci mi tir, deşi în anul 1766. este 
pomenită exi stenţa unui ci mi tir apar te. Înmormântarea în ju rul bi se ri cii, şi chi ar şi în 
biserică a con ti nu at şi după con stru i rea no ii bi se ri ci.

Pre zen ta luc ra re este pri ma încercare de a se con scrie mor min te le din bi se ri ca din 
Me ha la şi din par cul întins ca re o înconjoară. Ea ex pu ne câteva con clu zii de prin ci piu 
pen tru con ti nu a rea cercetării pa ra le le la to a te pa ro hi i le sârbe din Ti mişoa ra.

ABO UT THE GRA VES IN THE CHURCH OF SA INT NIC HO LAS  
IN ME HA LA

Ste van Bu gar ski

Sum mary

On ce an in de pen dent ad mi ni stra ti ve and ter ri to rial unit, to day a part of Ti mişoa ra, 
Me ha la was fo un ded in the past, but ex pan ded espe ci ally un der the Au strian ad mi ni stra tion, 
af ter 1716. The con struc tion of the cur rent Ser bian church be gan in 1786, the con sec ra tion 
to ok pla ce in 1792; a mo re mo dest church exi sted in ear li er ti mes. Di mi tri je P. Ti rol even 
men ti ons a church flag ma de by the So ap ma kers’ Gu ild in 1773.

That ol der church was sur ro un ded by a churchyard which played the ro le of a gra veyard , 
alt ho ugh sin ce 1766 the re are men ti ons of a de di ca ted “small ce me tery”. Bu ri als in the 
churchyard and wit hin the church it self al so con ti nued af ter the erec tion of the new church. 

This ar tic le re pre sents the first con scrip tion at tempt of the gra ves in Me ha la’s church 
and its wi de sur ro un ding park. It pro vi des a few ge ne ral con clu si ons re gar ding the pa ral lel 
re se ar ches in all Ser bian pa ris hes from Ti mişoa ra.
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З о  р а н  М а р  к о в

ВАР ЈАШ НА РАЗ ГЛЕД НИ ЦА МА 
(1899–1947)1

СА ЖЕ ТАК: Ба нат ска оп шти на Вар јаш убра ја се ме ђу нај зна чај ни ја се о ска 
на се ља Та ми шке жу па ни је ка да је реч о из да вач кој де лат но сти и оп ти ца ју раз-
глед ни ца. У том сми слу све до чи 29 раз ли чи тих ти по ло шких ва ри ја на та, иден ти-
фи ко ва них до овог тре нут ка, ко ји ма се до да ју и по сто је ће под ва ри јан те. Ре ла тив-
но ве ли ки ти по ло шки број вар ја шких раз глед ни ца у пр вој по ло ви ни XX ве ка 
мо же се об ја сни ти зна чај ном уло гом не мач ке ме сне за јед ни це у из да вач кој де лат-
но сти, али и у тр го вин ском и про дај ном сек то ру. 

Што се ти че те ма ти ке на вар ја шким раз глед ни ца ма у пр вој по ло ви ни XX 
ве ка, реч је ис кљу чи во о то по граф ским при ка зи ма, ме ђу ко ји ма пре о вла ђу ју згра-
де и ре пре зен та тив не па но рам ске сли ке: па но ра ма глав не ули це, згра да се о ске 
оп шти не, згра де Срп ске и Ка то лич ке цр кве, же ле знич ка ста ни ца, Хо тел „Шнур”, 
Пр ва се о ска ште ди о ни ца, спо ме ник на Ка то лич ком гро бљу итд. Што се ти че срп ске 
вар ја шке за јед ни це, по зна та нам је са мо јед на раз глед ни ца, ко ја са др жи и штам па-
не тек сто ве на срп ском је зи ку. На овој раз глед ни ци ви де се 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 по чет ком XX ве ка. Иа ко се срп ска 
то по граф ска те ма ти ка, 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 те дру ге 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 рад њи.

Нај ста ри ја то по граф ска вар ја шка раз глед ни ца, иден ти фи ко ва на у то ку на шег 
ис тра жи ва ња, по сла та је из Вар ја ша 1899. го ди не. Ме ђу ло кал ним из да ва чи ма 
по ми ње мо Фран ца Ју ли ју са Елс не ра, Јо ха на Ги ли ха и Е. Вин кле ра.

Вар ја шке раз глед ни це пред ста вља ју вре дан до ку мен тар ни фонд за упо зна-
ва ње ло кал не то по гра фи је и за ис тра жи ва ње раз во ја се о ске ар хи тек ту ре Вар ја ша 
у пр вој по ло ви ни XX ве ка. Та ко ђе, ве ли ки број штам па них и рас про да тих вар ја шких 
раз глед ни ца по сред но илу стру је еко ном ско бла го ста ње Вар ја ша на то ком пр вих 
де це ни ја про шлог ве ка.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Вар јаш, ру мун ски Ба нат, Ср би у Ру му ни ји, до пи сни це, топо-
граф ске раз глед ни це, кар то фи ли ја, ло кал на исто ри ја, Елс нер, Ги лих, Вин клер.

1 Вар ја шке раз глед ни це смо об ра ђи ва ли 2018. и 2019. го ди не, у Ру му ни ји, на ру мун ском је зи-
ку, у два за себ на ра да (пр ви по све ћен пред рат ним, а дру ги ме ђу рат ним раз глед ни ца ма, све до 1947. 
го ди не): „Va riașul  în cărți poșta le ilu stra te. Isto ri cul car to fi li ei lo ca le (sfârșitul sec. al XIX-lea – anul 1919)”, 
у: Oa me ni, eve ni men te, tra diții din Ba na tul de câmpie, XII, Ti mișoa ra 2018, 55–88; Va riașul  în cărți poșta
le ilu stra te. Isto ri cul car to fi li ei lo ca le (1920–1947), у: Oa me ni, eve ni men te, tra diții din Ba na tul de câmpie, 
XI II, Ti mișoa ra 2019, 79–100. До та да смо би ли иден ти фи ко ва ли 24 раз ли чи та ти па раз глед ни ца. 
Овај рад об у хва та 5 раз глед ни ца ви ше, а ве ли ка је ве ро ват но ћа да ни ова број ка не бу де ко нач на. 
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Илу стро ва не раз глед ни це има ју ва жну до ку мен тар ну уло гу у про у ча вању 
ру рал не то по гра фи је с по чет ка XX ве ка. Про у ча ва ње раз во ја ло кал не се о ске 
ар хи тек ту ре у про шлом ве ку прак тич но је не мо гу ће без до ку мен тар ног допри-
но са ста рих то по граф ских раз глед ни ца2. Има ју ћи у ви ду да је на пре ло му XIX 
и XX ве ка фо то граф ска де лат ност спо ро про ди ра ла у се о ско ба нат ско под руч-
је, и да су то по граф ске фо то гра фи је из тог пе ри о да пра ва рет кост, илу стро ване 
раз глед ни це, за хва љу ју ћи обим ним ти ра жи ма и по год но сти за при ку пља ње, 
вре ме ном су по ста ле нај ва жни ја илу стро ва на све до чан ства ба нат ског ру рал-
ног под руч ја, у ко јем оп шти на Вар јаш за у зи ма јед но од во де ћих ме ста. 

За раз ли ку од пр ве де це ни је XX ве ка, ка да раз глед ни це до жи вља ва ју 
пе ри од сво је сла ве, ка да је број ти по ва, из да ња и ти ра жа био де фи ни тив но 
им пре си ван, у ме ђу рат ном пе ри о ду до ла зи до опа да ња њи хо вог зна ча ја и 
оп ти ца ја, а тај се тренд на ста вља и у по сле рат ном пе ри о ду, та ко да је у на ше 
вре ме њи хо ва ко ри сност пре ва зи ђе на.3

Што се ти че исто ри ја та раз глед ни ца, на свет ском пла ну, пр ве пра во уга-
о не кар ти це ко ри шће не за ко му ни ка ци ју на да љи ну у ви ду отво ре не пре пи-
ске, тј. без ко вер те, по ја ви ле су се 1. ок то бра 1869. го ди не у Ау стро у гар ској, 
но се ћи нат пис на не мач ком је зи ку: „COR RE SPON DENZ-KAR TE” (до пи сна 
кар та). Ме сец да на ка сни је по ја ви ла се дру га вер зи ја ове пр ве свет ске до пи-
сни це, али ово га пу та са нат пи сом на ма ђар ском је зи ку: „LE VE LEZÉSI  LAP”. 
Зна чај но јеф ти ни ја од пи сма у ко вер ти, до пи сни ца је на авер су има ла фик сну 
(штам па ну) по штан ску мар ку, вред но сти 2 крај ца ре, и ме сто на ме ње но адре си 
при ма о ца. По за ди на (ре верс) би ла је јед но став на, на ме ње на по ру ци по ши ља-
о ца.4 Ва жно је на по ме ну ти чи ње ни цу да су ове до пи сни це де ло је дин стве ног 
из да ва ча – др жа ве, ко ја је у том по гле ду има ла ап со лут ни мо но пол, слич но 
про це су из да ва ња ко ва ни ца, нов ча ни ца, од ли ко ва ња или ма ра ка. До пи сни-
ца, ко ја је по ди мен зи ја ма би ла ма ња од ка сни је раз глед ни це,5 уве де на је у 
по штан ску слу жбу у Ба на ту од са мог про на ла ска, јер је у том пе ри о ду Ба нат 
био са став ни део Ау стр о у гар ске, та ко зва не Ду нав ске мо нар хи је.6

То ком на шег ис тра жи ва ња, иден ти фи ко ва ли смо јед ну је ди ну до пи сницу 
по сла ту из Вар ја ша, 1874. го ди не, да кле са мо не ко ли ко го ди на на кон њи хо вог 
пу шта ња у оп ти цај. По ме ну та до пи сни ца по ја ви ла се у ди ги тал ном ка та ло гу 
ме ђу на род не аук ци је одр жа не 2014. го ди не у Ма ђар ској.7 На пред њој стра ни 
(аве р су) при ме ћу ју се по штан ски пе чат по ши ља о ца – вар ја шке по ште, и име 
при ма о ца – те ми швар ски тр го вац Јо сиф Па у сен бер гер (Jo sef Pa u sen ber ger).8

2 Ја сми на Гру јић, „Раз глед ни це Ја го ди не из збир ке За ви чај ног му зе ја 1901–1940”, у: Ко ре ни, 
IV, Исто риј ски ар хив Ја го ди не, Ја го ди на 2006, 99.

3 Da ria Do ma zet, Zbir ka raz gled ni ca Mu ze ja Ce tin ske Kra ji ne – Sinj, Sinj 2016, 8.
4 Tho mas Re mus Mochnács, „Pri ma car te poștală ilustrată ti mișoreană”, Lec turn, III, бр. 2 (10), 

Ti mișoa ra 2015, 3.
5 До пи сни ца је ма њег фор ма та од раз глед ни це, ње не спољ не ди мен зи је кре ћу се од 100 x 

70 мм до 140 x 90 мм (Ја сми на Гру јић, Нав. де ло, 100).
6 Tho mas Re mus Mochnács, Нав. де ло, 2.
7 https://axi o art.com /te tel/1874–2kr –dij jegyes–le ve le zlap–ps–car d–var ja s–te me sva–f3376?se-

arch=var jas, при сту пље но сај ту апри ла 2018. го ди не.
8 Мир ча Ру снак (Mir cea Ru snac), у свом ра ду Pe ri o a da tim pu rie a is to ri ei in du stri a le a Reșiței 

(1771–1855), по ми ње да у пр вим де це ни ја ма XIX ве ка про из во ди же ле за ре у Ре ши ци сти жу на 
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По ја вљи ва ње пр ве илу стро ва не до пи сни це или раз глед ни це под сти че 
не пре кид ну рас пра ву, има ју ћи у ви ду да очу ва ни до ку мен тар ни из во ри нису 
ја сни. По сто ји не ко ли ко ин фор ма ци ја ка да се у све ту по ја ви ла пр ва раз глед-
ни ца, ме ђу ко ји ма спо ми ње мо: то ком фран цу ско-пру ског ра та 1870. го ди не, 
у Бе чу 1871. го ди не, у Па ри зу по во дом Свет ске из ло жбе 1889. го ди не итд.9 
Пре ла зе ћи на про стор Угар ске, пре ма ре чи ма те ми швар ског би бли о те ка ра 
и ко лек ци о на ра То ма са Ре му са Мох на ча, пр ва илу стро ва на раз глед ни ца у 
Те ми шва ру је из да та по во дом Ин ду стриј ске и по љо при вред не из ло жбе 1891. 
го ди не, пред ста вља ју ћи та ко јед ну од мно го број них пре ми је ра гра да са Бе-
ге ја у до ме ну ино ва ци је.10 Сa хро но ло шке тач ке гле ди шта, Те ми швар је у 
пи та њу пр ве из да те раз глед ни це у Угар ској11 пре ва зи шао гра до ве: Фи ју ме 
(да нас Ри је ка) – 1892. го ди не, Си би ју (Тран сил ва ни ја) – 1893. го ди не, и очи-
глед но Бу дим пе шту – 1896. го ди не. Та ко ђе је те ми швар ска раз глед ни ца 
ста ри ја три го ди не и од пр ве ру мун ске раз глед ни це, из да те у Кра ље ви ни 
Ру му ни ји, у Бу ку ре шту, 1894. го ди не.12

На су прот до пи сни ца ма, раз глед ни це су би ле ре зул тат при ват не ини-
ци ја ти ве раз ли чи тих ком па ни ја, из да вач ких рад њи, штам па ри ја, књи жа ра, 
удру же ња итд. Док су до пи сни це би ле др жав ни мо но пол, у из да ва њу раз глед-
ни ца др жа ва је ин тер ве ни са ла је ди но у на ме та њу нор ми њи хо вог уре ђи ва ња 
и штам па ња.13 Бу ду ћи да ни је би ло мо но пол др жа ве, раз глед ни це су из да-
ва не у ве ли ким ко ли чи на ма и ва ри јан та ма, што је чи ни ло го то во не мо гу ћом 
њи хо ву ка та ло ги за ци ју. У да тим усло ви ма ве о ма је те шко са ста ви ти оп шту 
хро но ло шку иден ти фи ка ци ју у до ме ну раз глед ни ца, док су све о бу хват ни 
ка та ло зи у овој обла сти не по зна ти. Чак и ако го во ри мо о не ком је дин стве ном 
ло ка ли те ту, у слу ча ју то по граф ских раз глед ни ца, шан се за успех су ре ла тив-
но ма ле, по себ но ако се по ку ша и ка та ло ги за ци ја по сто је ћих под ва ри јан ти, 
ко је про из ла зе у тре нут ку ре прин та кли шеа у уза стоп ним из да њи ма, че сто 
са ма њим ва ри ја ци ја ма тек ста, хро ма тич но сти или па пи ра. Има ју ћи у ви ду 
да са мо део са чу ва них раз глед ни ца са др жи нат пис са го ди ном из да ња, њи-
хо во да ти ра ње се нај че шће за сни ва на по штан ским пе ча ти ма по ши ља ла ца 
и при ма ла ца.14 Пр ве из да те раз глед ни це има ле су на авер су јед ну или ви ше 
илу стра ци ја, штам па не тек сто ве и про стор на ме њен пи са ној по ру ци, док је 
ре верс у це ли ни био ре зер ви сан за адре су при ма о ца. Дру га раз ли ка у од но-
су на до пи сни цу чи ни ла је по штан ска мар ка, ко ја на раз глед ни ци ни је ви ше 
штам па на ди рект но на авер су кар ти це, већ је са мо стал на, ку пу је се одво је-
но и ле пи се у де сном гор њем углу раз глед ни це. И по ди мен зи ја ма раз глед-
ни це су се раз ли ко ва ле од до пи сни ца, јер су би ле ве ће, има ју ћи стан дард не 

те ми швар ско тр жи ште по сред ством не ких тр го ва ца, ме ђу ко ји ма је био и Јо сиф Па у сен бер гер. 
С об зи ром на то да је до пи сни ца по сла та по ла ве ка ка сни је, 1874. го ди не, нај ве ро ват ни је је реч о 
не ком по том ку по ме ну тог тр гов ца.

9 Ја сми на Гру јић, Нав. де ло, 100.
10 Tho mas Re mus Mochnács, Нав. де ло, 3–4.
11 Исто, 3.
12 Ro meo Ale xan dre scu, Pri me le Cărți Poșta le Ilu stra te românești (Ve de ri 1894–1905). Ca ta lo ga re, 

Bu cu rești  2013, 5–13.
13 Ја сми на Гру јић, Нав. де ло, 100–101.
14 Tho mas Re mus Mochnács, Нав. де ло, 2.
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ди мен зи је од 140 x 90 мм.15 Го ди не 1906. ова пра ви ла за уре ђи ва ње ра зглед-
ни ца до жи ве ла су не ке про ме не, у том сми слу да је илу стра ци ја пре кри ла 
це ло куп ну по вр ши ну авер са, док је ре верс по де љен у два де ла, је дан на ме њен 
пи са ној по ру ци (ле во) и дру ги ре зер ви сан за адре су при ма о ца (де сно).16 Про-
ме не уве де не 1906. го ди не и ва же ће до да нас по ма жу у да ти ра њу ста ри јих 
раз глед ни ца, ко је не ма ју ни је дан дру ги ело квент ни еле ме нат у ве зи са пи та-
њем од ре ђе ња ста ро сти. Раз глед ни це су умно жа ва не у ви со кој, рав ној и ду-
бо кој штам пи, а по штам пар ским тех ни ка ма у ли то гра фи ји, хро мо ли то графи-
ји, ау то ти пи ји, све тло штам пи, оф се ту а ка сни је и фо то граф ским по ступ ком.17 
Ме ђу пр вим раз глед ни ца ма до ми ни ра ле су оне са то по граф ском те ма ти ком, 
при ка зу ју ћи згра де, спо ме ни ке, ули це, па но рам ске сли ке, пеј за же итд.18 Што 
се ти че ко ло ри сти ке ста рих раз глед ни ца, оне се нај че шће по ја вљу ју у јед но-
бој ној ва ри јан ти (мо но кро ми ји) или ко ло ри са ној ва ри јан ти (по ли кро ми ји).19 
Штам па не у ве о ма ве ли ком ти ра жу, у хи ља де или де се ти не хи ља да при мера-
ка, раз глед ни це су по ста ле сред ство бр зе ко му ни ка ци је на ло кал ном, др жав-
ном и ме ђу на род ном пла ну.20 У пр вим го ди на ма по сто ја ња раз глед ни це су 
умно жа ва не углав ном штам пар ском тех ни ком, а по чет ком Дру гог свет ског 
ра та пре о вла дао је фо то граф ски по сту пак.21

Вра ћа ју ћи се глав ној те ми ра да, вар ја шким раз глед ни ца ма с кра ја XIX 
и из пр ве по ло ви не XX ве ка, тре ба ис та ћи да се оп шти на Вар јаш убра ја међу 
нај зна чај ни ја се о ска на се ља Та ми шке жу па ни је у из да вач кој де лат но сти и 
оп ти ца ју раз глед ни ца. У том сми слу све до чи 29 раз ли чи тих ти по ло шких 
ва ри ја на та, иден ти фи ко ва них до овог тре нут ка, ко ји ма се до да ју и по сто је-
ће под ва ри јан те.

Ре ла тив но ве ли ки ти по ло шки број вар ја шких раз глед ни ца у пр вој поло-
ви ни XX ве ка мо же се об ја сни ти зна чај ном уло гом не мач ке ме сне за јед ни це 
у из да вач кој де лат но сти, али и у тр го вин ском и про дај ном сек то ру. Из редо ва 
вар ја шких Не ма ца из два ја ју се, у пр вим де це ни ја ма XX ве ка, два из да ва ча – 
тр гов ци Франц Ју ли јус Елс нер22 (Franz Ju li us Els ner) и Јо хан Ги лих23 (Jo hann 
Gil lich). 

По ро ди ца Елс нер ба ви ла се тр го вин ским ак тив но сти ма. Фран цов отац 
Ге орг Пе тер Елс нер (Ge org Pe ter Els ner, 1842–1935) ра дио је у Вар ја шу као 
учи тељ и тр го вац.24 И ста ри ји Фран цов брат, Ни ко ла ус До ми ник (Ni ko la us 

15 Ја сми на Гру јић, Нав. де ло, 99, 101.
16 Исто, 101.
17 Исто.
18 Tho mas Re mus Mochnács, Нав. де ло, 2–3.
19 Ја сми на Гру јић, Нав. де ло, 101.
20 Tho mas Re mus Mochnács, Нав. де ло, 2.
21 Ја сми на Гру јић, Нав. де ло, 101.
22 На ци о нал ни ар хив Ру му ни је, Та ми шка жу па ниј ска слу жба (у да љем тек сту: НАРТЖС), 

Фонд Та мишТо рон тал ског су да (број фон да 128), По је ди нач не рад ње (1876–1938), фасц. 1268/1895, 
л. 1–19.

23 НАРТЖС, Фонд Та мишТо рон тал ског су да (број фон да 128), По је ди нач не рад ње (1876–1938), 
фасц. 1682/1906, л. 1–12.

24 Gun hild Bur ger, An ni Lo renz, Di et mar Giel, Fa mi li en buch der kat ho lischen Pfa rr ge me in de, 
War jasch im Ba nat und ihrer Fi li a len: Kle in si e del (1844–1851), Kle in san ktpe ter (1844–1862) und 
Großdorf (1945–1961), 1786–2013, Band 1 (A–Me), HOG War jasch 2014, 192.
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Do mi nik, 1869–1929), та ко ђе је био тр го вац.25 Он је у Вар ја шу 1892. го ди не 
осно вао тр го вин ску рад њу ме шо ви том ро бом.26 Франц Ју ли јус ро ђен је у 
Вар ја шу 8. ја ну а ра 1871.27 У 24. го ди ни жи во та, 1895, отво рио је соп стве ну 
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.28 Франц Ју ли јус Елс нер је био 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 Кар пи ни шу (срп ски на зив: Гр ћа нош). Франц Ју ли јус је 
пре ми нуо у Те ми шва ру (Ели за бе ти ну) 22. ав гу ста 1944.29 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 раз глед ни це Вар ја ша (ти по ло шки бр. V–VII). 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 
(тип. бр. VII), био Се ми клу ша нин Ло ринц Бел грам (Lőrincz Bel gram).30

Род Ги лих убра ја се ме ђу нај ста ри је вар ја шке не мач ке по ро ди це. Јо ха-
нов пра де да Пе тер Ги лих (Pe ter Gil lich) ро ђен је у Вар ја шу 1802. го ди не,31 
са мо две де це ни је на кон на се ља ва ња пр вих Не ма ца у Вар јаш.32 Јо хан Ги лих 
ро ђен је у Вар ја шу 7. мар та 1879,33 а у 27. го ди ни жи во та, 1906, отво рио је у 
се лу соп стве ну 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 НАРТЖС, не са др жи 
по дат ке у ве зи са го ди ном за тва ра ња рад ње.34 Јо хан је био оже њен Евом 
Елс нер (Eva Els ner, 1880–1934),35 мла ђом се стром Фран ца Ју ли ју са Елс не ра. 
На кон ње не смр ти оже нио се Ма ри јом Граф (Ma ria Graf), 1949. го ди не, у 
окви ру ри мо ка то лич ке па ро хи је у Те ми шва ру (Ме ха ли). 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).36 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 гледни-
це Вар ја ша (ти по ло шки бр. VI II и XV). 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 

25 Исто, 193.
26 НАРТЖС, Фонд Та мишТо рон тал ског су да (број фон да 128), По је ди нач не рад ње (1876–

1938), фасц. 1106/1892.
27 Gun hild Bur ger, An ni Lo renz, Di et mar Giel, Нав. де ло, 193.
28 НАРТЖС, Фонд Та мишТо рон тал ског су да (број фон да 128), По је ди нач не рад ње (1876–

1938), фасц. 1268/1895, л. 1–19.
29 Gun hild Bur ger, An ni Lo renz, Di et mar Giel, Нав. де ло, 193–194.
30 To ron ta ler Ze i tung, год. XIV, бр. 14, 3. апри ла 1938, стр. 2: „По зна ти се ми клу шки фо то граф 

Ло ренц Бел грам пре ми нуо је у 70 го ди ни жи во та”. За хва љу је мо ко ле ги Оли ви ју Гај до шу, ку стосу 
Му зе ја у Лу го жу, за да ту ин фор ма ци ју.

31 Gun hild Bur ger, An ni Lo renz, Di et mar Giel, Нав. де ло, 305.
32 Арон Ро сић, „Вар јаш”, у: Из се ла у се ло, Бу ку решт 1985, 19–20.
33 Gun hild Bur ger, An ni Lo renz, Di et mar Giel, Нав. де ло, 314.
34 НАРТЖС, Фонд Та мишТо рон тал ског су да (број фон да 128), По је ди нач не рад ње (1876–1938), 

фасц. 1682/1906, л. 1–12.
35 Gun hild Bur ger, An ni Lo renz, Di et mar Giel, Нав. де ло, 192, 314.
36 Исто, 314.
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Елс не ра (тип бр. XV). Нај ве ро ват ни је је он био на ру чи лац се риј ских раз глед-
ни ца вр шач ке рад ње Јо ва на Дај ко ви ћа (ти по ло шки бр. XI II и XIV). 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 (тип. бр. XIV) илу стру је Ги ли хо ву про дав ни цу. Тре ба на по ме ну ти да је 
Ги ли хо ва раз глед ни ца тип бр. VI II пр ва вар ја шка раз глед ни ца из да та пре ма 
но вим про пи си ма, за ве де ним 1906. го ди не.37

Што се ти че срп ске вар ја шке за јед ни це, по зна та нам је са мо јед на раз-
глед ни ца (тип бр. II), ко ја са др жи те ма ти ку и штам па не тек сто ве на срп ском 
је зи ку. Она илу стру је Срп ску ште ди о ни цу, Срп ску цр кву и Срп ску чи та о-
ни цу и го сти о ни цу по чет ком XX ве ка. 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 на ру чи лац је био 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.38 
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 (ти по ло шки бр. XI, XX и XXVI), у овој фа зи 
ис тра жи ва ња ни су нам по зна те дру ге 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 рад њи.

Та ко ђе, по сто ји ве ли ка ве ро ват но ћа да је су сед ни Пер ја мош, по знат по 
бо га тој штам пар ској и фо то граф ској де лат но сти у пр вим го ди на ма XX ве ка,39 
пре суд но ути цао на из да вач ки по ду хват Вар ја ша на, по себ но ако узме мо у 
об зир чи ње ни цу да је нај ве ћи део вар ја шке не мач ке за јед ни це по ре клом из 
су сед ног Пер ја мо ша.40 Дру ги ва жан чи ни лац ко ји је сва ка ко по др жао из да-
вач ку де лат ност и тр го ви ну вар ја шких то по граф ских раз глед ни ца је сте ку-
пов на моћ ста нов ни ка Вар ја ша у по ме ну том раз до бљу; еко ном ски про спе ри-
тет, бла го ста ње и пу то ва ња до при не ли су раз во ју но вих и бр зих сред ста ва 
ко му ни ка ци је на раз да љи ни.

Мо ра се узе ти у об зир да су раз глед ни це плод при ват не ини ци ја ти ве; 
пре ма то ме, број из да тих ва ри ја на та мо гао би би ти ве ћи од до са да шњих 29 
по зна тих ти по ва. Ако узме мо у об зир да би се прак тич но сва ки фо то граф ски 
ло кал ни кли ше мо гао ла ко штам пом пре не ти на кар тон ску под ло гу или на 
фо то граф ски па пир са озна ка ма раз глед ни це, при хва та мо да је број ти по-
ло шких је ди ни ца и ва ри ја на та мно го ве ћи од на ма по зна тог кар то фил ског 
фон да.

Што се ти че те ма ти ке на вар ја шким раз глед ни ца ма у пр вој по ло ви ни XX 
ве ка, реч је ис кљу чи во о то по граф ским при ка зи ма, ме ђу ко ји ма пре о вла ђу ју 
згра де и ре пре зен та тив не па но рам ске сли ке: па но ра ма глав не ули це, згра да 
се о ске оп шти не, згра де Срп ске и Ка то лич ке цр кве, же ле знич ка ста ни ца, Хо-
тел „Шнур”, Пр ва се о ска ште ди о ни ца, спо ме ник на Ка то лич ком гро бљу итд. 
Што се ти че гра фич ке об ра де (ди зај на) раз глед ни ца, од до са да шњих 29 иден-

37 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, 150.

38 НАРТЖС, Фонд Та мишТо рон тал ског су да (број фон да 128), По је ди нач не рад ње (1876–1938), 
фасц. 1187/1894, л. 1–22.

39 Што се ти че фо то граф ске де лат но сти у Пер ја мо шу, го ди не 1910. те ми швар ски фо то граф 
Лихт Фи лоп (Licht Fülöp, 1867–?) отво рио је огра нак сво је фо то граф ске рад ње у овом ба нат ском 
ме сту. У Пер ја мо шу је и штам пар ска де лат ност би ла ве о ма ак тив на, штам па ри ја Ге ор га и Ало и са 
Пирк ма је ра (Ge org und Alo is Pirk mayer) осно ва на је још 1882. го ди не.

40 Арон Ро сић, Нав. де ло, 19–20.
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ти фи ко ва них ти по ва, 7 су ком по зит не, са сто је се од нај ма ње две раз ли чи те 
илу стра ци је, а преосталa 22 ти па – једнотематс кe су, при ка зу ју јед ну је ди ну 
то по граф ску те му. Нај ве ћи део вар ја шких раз глед ни ца, чак 28 од 29 до са да 
по зна тих, умно жа ван је штам пар ском тех ни ком, нај ве ро ват ни је цин ко гра-
фи јом. Тре ба на по ме ну ти да за пр ве де це ни је XX ве ка има мо и не ко ли ко 
из у зе та ка, у сми слу ко ри шће не ко ло ри сти ке: мо но кро ми ју са пла вим тушeм 
и руч ну ко ло ра ци ју. Оба по ме ну та ти па су де ло из да вач ке ку ће Ед га ра Шми-
та41 (Ed gar Schmidt) из Дре зде на и по ти чу с по чет ка XX ве ка. Сви оста ли 
по зна ти ти по ви ра ђе ни су ис кљу чи во у мо но кром фор ма ту, цр ним ту шем на 
бе лој под ло зи.

У ме ђу рат ном пе ри о ду, свет ски тренд опа да ња зна ча ја и оп ти ца ја то-
по граф ских раз глед ни ца при ме ћу је се и у Вар ја шу. У том се пе ри о ду по ја-
вљу ју сле де ће оп ште ка рак те ри сти ке, ва же ће и на вар ја шким раз глед ни ца ма: 
лош ква ли тет штам пе и ко ри шће ног кар то на, де фи ни тив но не ста ја ње де ко-
ра тив них еле ме на та, ко ри сти се ис кљу чи во јед но те мат ски фор мат, ве о ма 
рет ко се по ја вљу ју ком по зи ци је са по две илу стра ци је, ве ћи на по зна тих ти-
по ва има бе ле нео д штам па не иви це, сма њу је се број из да ва ча. Сви по ме нути 
аспек ти ути чу на ква ли тет штам па них раз глед ни ца у ме ђу рат ном пе ри о ду, 
а глав ни узрок мо же се тра жи ти у те жњи из да ва ча за сма ње њем тро шко ва и 
ве ћом за ра дом. Ако се у ве ли ким град ским цен три ма и да ље ко ри сте ко ло ри-
са не раз глед ни це, до па дљи вог естет ског из гле да – исти на, у пр вим го ди на ма 
ме ћу рат ног до ба ко ри сте се и мно го број ни ста ри ји фо то граф ски кли ше ји42 – у 
се о ским сре ди на ма овај естет ски аспе кат пот пу но не ста је, и пре о вла ђу је 
мо но кро ми ја ти па се пи је. У из да вач кој де лат но сти у ме ђу рат ном раз до бљу 
при ме ћу је се опа да ње ин те ре со ва ња Вар ја ша на у том сме ру; од по зна тих 
ме ђу рат них раз глед ни ца чак две тре ћи не рад су јед ног је ди ног из да ва ча – Е. 
Вин кле ра (E. Win kler).43

Ако про ту ма чи мо нат пис ко ји се по ја вљу је у до њем ле вом углу Вин кле-
ро вих раз глед ни ца – „E. Win kler, Va riaș - 1934 […]”, за кљу чу је мо да је из да вач 
ме шта нин, нај ве ро ват ни је пред став ник не мач ке вар ја шке за јед ни це. Ме ђу-
тим, ова прет по став ка ни је до са да по твр ђе на у пре гле да ној ли те ра ту ри. Обим-
но де ло Fa mi li en buch […] War jasch im Ba nat, у два то ма, об у хва та мно ге 
Вар ја ша не са пре зи ме ном Вин клер;44 ипак ни је дан од њих не ис пу ња ва кри-
те ри ју ме на шег ис тра жи ва ња ме ђу рат ног пе ри о да. Је ди но Ели за бе та Ен дер ле 
(Eli sa beth En der le, 1909–1993) из Ке тве ља,45 уда та 1922. го ди не у Вар јаш за 
Ни ко ла у са Вин кле ра (Ni ko la us Win kler), вре мен ски се по ду да ра са ини ци-
ја ли ма на шег из да ва ча, али у овој фа зи ис тра жи ва ња, без ика квих дру гих 

41 Не мач ка ком па ни ја са се ди штем у Дре зде ну по сло ва ла је у од ја ну а ра 1897. до ав гу ста 1907. 
го ди не под на зи вом „Ed gar Schmidt”. На кон то га, по чев од 1907, про ме ни ла је на зив у „Post kar te” 
GmbH. Има ла је огра нак у Бу дим пе шти, са се ди штем на Бу ле ва ру Те ре за, бр. 5. По сло ва ла је као 
из да вач и штам па ри ја.

42 Sil viu N. Dra go mir, Is to ria car to fi li ei românești, Bu cu rești  2010, 170.
43 Од све га је да на ест раз ли чи тих ти по ва вар ја шких ме ђу рат них раз глед ни ца, чак се дам 

при па да ју се ри ји чи ји је из да вач Е. Вин клер, 1934. го ди не.
44 Gun hild Bur ger, An ni Lo renz, Di et mar Giel, Нав. де ло, Band 2 (Mi–Z), HOG War jasch 2014, 

1363–1364.
45 Исто, 1364.
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убе дљи вих до ка за, иден ти фи ка ци ја из да ва ча раз глед ни ца у осо би Ели за бете 
Вин клер је ри зич на и не у бе дљи ва. Ако на пу сти мо вар ја шку се о ску сре ди ну, 
у до ку мен ти ма очу ва ним при На ци о нал ном ар хи ву Ру му ни је, од но сно при 
Та ми шкој жу па ниј ској слу жби у Те ми шва ру, по сто ји јед на је ди на ме ђу рат-
на рад ња у Те ми шва ру под на зи вом „Ema nuel Win kler”, али она пре ста је да 
по сто ји на кон смр ти вла сни ка, пре 1934. го ди не.46 У овим усло ви ма, 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 (бр. XXI I–X XVI II), 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.

Што се ти че да ти ра ња пр вих вар ја шких раз глед ни ца, оне се мо гу поде-
ли ти пре ма из да вач ким пра ви ли ма при ме ње ним то ком 1906. го ди не. Да кле, 
има мо све га 7 ти по ло шких ва ри ја на та, ко је спа да ју у гру пу кла сич них раз-
глед ни ца, са по за ди ном на ме ње ном ис кљу чи во адре си при ма о ца, и чак 22 
ти па у ка те го ри ји са да шњег стан дар да, са по за ди ном по де ље ном на два де ла, 
јед ном на ме ње ном по ру ци а дру гом адре си при ма о ца. Те шко је од ре ди ти 
ка да се тач но по ја ви ла пр ва вар ја шка то по граф ска раз глед ни ца, има ју ћи у 
ви ду да је до ступ ни об ра ђе ни кар то фил ски фонд скро ман; до са да шње ти-
по ло шке ва ри јан те ни су до вољ не у по ку ша ју из ра де на уч не ка та ло ги за ци је. 
Ако има мо у ви ду град Те ми швар, се ди ште Та ми шке жу па ни је, пр ве то по граф-
ске те ми швар ске раз глед ни це по ја ви ле су се 1897–1898. го ди не, ка да је ши ром 
све та до шло до пра ве екс пло зи је ва ри ја на та и штам па них ти ра жа. По сто је 
де се ти не те ми швар ских раз глед ни ца са по штан ским пе ча том из 1898. го ди-
не, али су ве о ма рет ки при мер ци пре ове го ди не.47 Ве ро ват но су се и на се-
о ском под руч ју Та ми шке жу па ни је пр ве то по граф ске раз глед ни це по ја ви ле 
исто 1898. го ди не, па та ко и у Вар ја шу, али за сад о то ме још не ма до ка за. 
Нај ста ри ја то по граф ска вар ја шка раз глед ни ца, иден ти фи ко ва на то ком на шег 
ис тра жи ва ња, по сла та је го ди ну да на ка сни је, 1899. го ди не.48

У овој фа зи ис тра жи ва ња, иден ти фи ко ва ли смо укуп но 29 раз ли чи тих 
ти по ва вар ја шких то по граф ских раз глед ни ца, од ко јих су 18 штам па не у 
пред рат ном пе ри о ду, а пре о ста лих 11 у ме ђу рат ном раз до бљу, све до свр га-
ва ња мо нар хи је и про гла ше ња На род не Ре пу бли ке Ру му ни је 1947. го ди не. 
Ва жно је на по ме ну ти да у овој фа зи ис тра жи ва ња ни смо иден ти фи ко ва ли 
вар ја шке раз глед ни це из по зни јег пе ри о да, иа ко су сед на се ла (Пер ја мош49 и 
Би љед50) по се ду ју раз глед ни це штам па не 60-их и 70-их го ди на ХХ ве ка.

46 НАРТС, Фонд Та мишТо рон тал ског су да (број фон да 128), Де о ни чар ске рад ње (1876–1949), 
фасц. 831/1930.

47 Tho mas Re mus Mochnács, Нав. де ло, 2–3.
48 https://gal lery.hun ga ri ca na.hu/en/OSZKKe pe slap/37578/?list=eyJxdWVyeSI6ICJ2YXJqYXM

ifQ&img=0, при сту пље но сај ту апри ла 2018. го ди не.
49 Pe ri am. Ve de re din parc (Пер ја мош, По глед из пар ка), об ја вље на ше зде се тих го ди на у окви-

ру Из да вач ке ку ће „Me ri di a ne” у Бу ку ре шту; штам па на у По ли граф ском ком би на ту „Ca sa Scânteii”. 
Фо то граф Со рин Дан. При ват на збир ка ау то ра.

50 Ve de re din Bi led, (По глед из Би ље да), об ја вље на у Из да вач кој ку ћи „Me ri di a ne” у Бу ку ре шту; 
штам па на у По ли граф ском ком би на ту „Ca sa Scânteii”. При ват на збир ка ау то ра.
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Мо же се, као за кљу чак, ис та ћи да је по сто је ћих 29 ти по ло шких ва рија-
на та, ко је илу стру ју то по граф ску те ма ти ку ба нат ског на се ља Вар јаш, вре дан 
до ку мен тар ни фонд за упо зна ва ње ло кал не то по гра фи је и за ис тра жи ва ње 
раз во ја се о ске ар хи тек ту ре Вар ја ша у пр вој по ло ви ни XX ве ка. Та ко ђе, ве-
ли ки број штам па них и рас про да тих вар ја шких раз глед ни ца по сред но илу-
стру је еко ном ско бла го ста ње Вар ја ша на у пр вим де це ни ја ма про шлог ве ка. 
Ве ли ка по тра жња вар ја шких раз глед ни ца на ло кал ном тр жи шту до ве ла је до 
по ја ве се риј ских из да ња на се о ском пла ну, па због то га Вар јаш тре ба свр ста-
ти ме ђу нај зна чај ни ја ба нат ска ме ста и у по гле ду из да вач ке де лат но сти и 
тр го ви не ста рим раз глед ни ца ма.

Ти по ло ги ја вар ја шких то по граф ских раз глед ни ца 
(1899–1947)

Ти по ло шки број: I.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: панорамa глав не ули це (1), 

зградa вар ја шке оп шти не (2), зградa же ле знич ке ста ни це (3), јав но ку па ти ло (4).
Да ти ра ње: око 1899. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): [непознати].
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 / VARJASRÓL” (По-
здрав / из Вар ја ша). Сва ка илу стра ци ја са др жи штам па ни нат пис или ети-
ке ту: „Főutza” (Глав на ули ца), „Községház” (Оп шти на), „Vasút” (Же ле знич ка 

Тип. бр. I. Вар јаш, 1899. год. Па но ра ма глав не ули це, згра да оп шти не, же ле знич ка ста ни ца и 
јав но ку па ти ло.
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пру га) и „Artézi Fürdő” (Ар те шке ба ње). На ре вер су: „LEVELEZŐ-LAP” 
(Раз глед ни ца).

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „VAR JAS / 99 / JUL / 4”; 
„BU DA PEST FŐPOSTA / 99 JUL. 4 – E 11 / 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 На род не би блио-

те ке Се че њи (Széchényi) у Бу дим пе шти, Ма ђар ска.51 По сла та из Вар ја ша, 
4. ју ла 1899. го ди не.

Ти по ло шки број: II.
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), згра да Срп ске чи та о ни це и го стио-
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).
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.”. С ле ве стра не авер са, у до њој 

51 https://gal lery.hun ga ri ca na.hu/en/OSZKKe pe slap/37578/?list=eyJxdWVyeSI6ICJ2YXJqYXM
ifQ&img=0, при сту пље но сај ту апри ла 2018. го ди не.

Тип. бр. II. Вар јаш, 1900. год. Срп ска ште ди о ни ца, Срп ска пра во слав на цр ква и Срп ска  
чи та о ни ца и го сти о ни ца.
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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.52 По сла та из Вар ја ша, 4. ав гу ста 1900. го ди не.

Ти по ло шки број: III.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: згра да вар ја шког Хо те ла 

„Шнур” (1), згра да Пр ве се о ске ште ди о ни це (2), згра да Ри мо ка то лич ке цр кве 
(3), згра да оп шти не (4).

Да ти ра ње: око 1900. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Ед гар Шмит (Ed gar Schmidt) 

из Дре зде на, огра нак из Бу дим пе ште (1).
Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, мо но кро ми ја (пла во-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, са 

де сне стра не, у јед ном ре ду „Üdvözlet Varjasról.” (По здрав из Вар ја ша). Илу-

52 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 ни аверс и ре верс ове и оста лих раз глед ни ца у вла сни штву по ро ди це 
Љу бо ми ра Сте па но ва об ра ђе ни 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 вам 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. Та ко ђе, 
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. У ње го вој збир ци чу ва се и 14 
раз ли чи тих ти по ва вар ја шких раз глед ни ца.

Тип. бр. III. Вар јаш, 1900. год. Хо тел „Шнур”, пр ва се о ска ште ди о ни ца, Ри мо ка то лич ка  
не мач ка цр ква и згра да оп шти не.
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стра ци је су при ка за не без штам па них нат пи са или ети ке та. Са ле ве стра не 
авер са, по сре ди ни, вер ти кал но, име из да ва ча „Schmidt Ed gar, Dre zda –Buda-
pest.” (Шмит Ед гар, Дре зден –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): 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 На род не би бли-

о те ке Се че њи (Széchényi) у Бу дим пе шти, Ма ђар ска.53 Ни је би ла у оп ти ца ју. 
Слич на раз глед ни ца, про да та у окви ру ме ђу на род не аук ци је 2012. го ди не, 
по сла та је из Вар ја ша 1900. го ди не.54

Ти по ло шки број: IV.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: згра да Пр ве се о ске ште ди-

о ни це (1), згра да же ле знич ке ста ни це (2), згра да вар ја шког Хо те ла „Шнур” 
(3), згра да Ри мо ка то лич ке цр кве (4), згра да вар ја шког ле ка ра (5).

Да ти ра ње: око 1900. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): Ед гар Шмит (Ed gar Schmidt) 

из Дре зде на (1).

53 https://gal lery.hun ga ri ca na.hu/en/OSZKKe pe slap/37580/?list=eyJxdWVyeSI6ICJ2YXJqYXM
ifQ&img=0, при сту пље но сај ту апри ла 2018. го ди не. 

54 https://axi o art.com /te tel/var jas-with-ho tel-cu t-_1116845?se arch=var jas, при сту пље но сај ту 
апри ла 2018. го ди не. Аук ци о на ку ћа Da ra banth у Бу дим пе шти.

Тип. бр. IV. Вар јаш, 1901. год. Пр ва се о ска ште ди о ни ца, же ле знич ка ста ни ца, Хо тел „Шнур”, 
Ри мо ка то лич ка не мач ка цр ква и дом вар ја шког ле ка ра.
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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 не мач ком је зи ку. На авер су, цен трал но, у јед ном ре ду, по ја вљу је се штам-
па ни текст „Üdvözlet Varjasról.” (По здрав из Вар ја ша). Сва ка илу стра ци ја 
са др жи штам па ни нат пис или ети ке ту: „Első var ja si ta karékp énztár.” (Пр ва 
вар ја шка ште ди о ни ца), „Pálya-udvar.” (Же ле знич ка ста ни ца), „Schnur szálloda.” 
(Хо тел „Шнур”), „Róm. Kath. Tem plom.” (Ри мо ка то лич ка цр ква) и „Község 
háza” (Оп шти на) [натпис по гре шан; илу стра ци ја при ка зу је згра ду вар ја шког 
ле ка ра, на до мак Опш тине]. Са ле ве стра не авер са, у до њем де лу име из да-
ва ча „Ed gar Schmidt, Dres den.” (Ед гар Шмит, Дре зден). На су прот ној стра ни: 
се ри ја раз глед ни це „8735 b”. На ре вер су: „LEVELEZŐ-LAP” (Раз глед ни ца).

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „VAR JAS / 901 / MAJ / 8”; 
„Ó-KA NIZ SA / 901 / MAJ / 9”.

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 ау то ра. 

По сла та из Вар ја ша, 8. ма ја 1901. го ди не.

Ти по ло шки број: V.
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).

Тип. бр. V. Вар јаш, 1901. год. Па но ра ма глав не ули це.
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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). С ле ве стра не авер са, 
цен трал но, вер ти кал но: име из да ва ча „Riadó [свакако по гре шно, уме сто 
Kiadó] 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 ау то ра. 

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 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.

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 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.

Тип. бр. VI. Вар јаш, око 1901. год. Па но ра ма глав не ули це.
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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. С 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.

Ти по ло шки број: VII.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: згра да про дав ни це Фран ца 

Ју ли ју са Елс не ра (1), згра да же ле знич ке ста ни це (2), згра да вар ја шке апо те-
ке (3).

Да ти ра ње: око 1904. 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), Бел грам Ло ринц (Bel gram Lőrincz) из Ве ли ког Се ми клу ша / 
Пер ја мо ша (3).

Тип. бр. VII. Вар јаш, 1904. год. Про дав ни ца Фран ца Ју ли ју са Елс не ра, же ле знич ка ста ни ца и 
вар ја шка апо те ка.
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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 тек сто ви на ма ђар ском су је зи ку. 

На авер су, цен трал но, у јед ном ре ду: „Üdvözlet Varjasról” (По здрав из Вар ја ша). 
С ле ве стра не авер са, у до њем де лу, име фо то гра фа: „Bel gram L. Ere det ti 
Felvéte le ket.” (Бел грам Л. ори ги нал не фо то гра фи је). Исто на авер су, по сре-
ди ни, вер ти кал но, име из да ва ча „Kiadó. Els ner Gyula.” (Из да вач. Елс нер Ђу ла). 
Илу стра ци је су при ка за не без штам па них нат пи са или ети ке та. На ре вер су 
по ја вљу је се штам па ни текст „LEVELEZŐ-LAP.” (Раз глед ни ца).

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „VAR JAS P.U.”; „PERJÁMOS 
VALKÁNY 90 SZ / 904 / JUN / 11”; „SZEN TES / 904 – JUN. 11. – N6”.

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 ау то ра. 

По сла та из Вар ја ша, 11. ју на 1904. го ди не.

Ти по ло шки број: VI II.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: згра да Пр ве се о ске ште ди-

о ни це (1), згра да Ри мо ка то лич ке цр кве (2), згра да же ле знич ке ста ни це (3), 
згра да вар ја шког Хо те ла „Шнур” (4).

Да ти ра ње: 1906. 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), Јо хан Ги лих 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: сви тек сто ви на ма ђар ском су је зи ку. 

На авер су, цен трал но, у јед ном ре ду: „Üdvözlet Varjasról.” (По здрав из Варја-

Тип. бр. VI II. Вар јаш, 1906. год. Пр ва се о ска ште ди о ни ца, Ри мо ка то лич ка не мач ка цр ква, 
же ле знич ка ста ни ца и Хо тел „Шнур”.
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ша). Сва ка илу стра ци ја са др жи штам па ни нат пис или ети ке ту: „Első var ja si 
ta karékp énztár” (Пр ва вар ја шка ште ди о ни ца), „R. k. Tem plom” (Ри мо ка то лич-
ка цр ква), „Állomás” (Же ле знич ка ста ни ца) и „Schnur szálloda” (Хо тел „Шнур”). 
На ре вер су штам па ни текст „Levelező-Lap.” (Раз глед ни ца). Та ко ђе на ре вер су, 
с ле ве стра не, по сре ди ни, вер ти кал но: име из да ва ча „Kiadó Gil lich J.” (Изда-
вач Ги лих Ј.).

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „Var jas”; „PERJÁMOS – 
VALKÁNY […] SZA / 910 JAN 4”.

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 ау то ра. 

По сла та из Вар ја ша, 4. ја ну а ра 1910. го ди не.

Ти по ло шки број: IX.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: згра да Ри мо ка то лич ке 

цр кве, са фа са дом фо то гра фи са ном с де сне стра не; де сно од цр кве при ме-
ћу је се ри мо ка то лич ки па ро хиј ски дом. 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).55

Ма те ри јал, тех ни ка: кар тон, по-
ли кро ми ја (црн туш на жу тој 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 Varjas-
ról – Róm. kath. tem plom” (По здрав из 
Вар ја ша – Ри мо ка то лич ка цр ква). 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: ини ци ја ли из-
 да ва ча и број раз глед ни це „W. L. 1336”. 
У ле вом до њем углу ре вер са, при ме-
ћу је се се ри ја раз глед ни це „9622”.

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; 
при ма лац): „PERJÁMOS – VALKÁNY 
[…] / 907 […]”; „SZE GED N 1 N / 907 – 
SEP. 12. – N2”

Спољ не ди мен зи је: 137 x 87 мм.

55 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 глед-
ни 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.

Тип. бр. IX. Вар јаш, 1907. год. Не мач ка 
Ри мо ка то лич ка цр ква.
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Об ра ђе на раз глед ни ца (ко лек ци ја и да ти ра ње): при ват на збир ка ау то ра. 
По сла та из Вар ја ша, 10. сеп тем бра 1907. го ди не.

Ти по ло шки број: X.
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 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 тој 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 ау то ра. 

По сла та из Вар ја ша, али је да тум не чи тљив. По штан ски пе чат ни је до бро 
очуван.

Тип. бр. X. Вар јаш, око 1907. год. Па но ра ма глав не ули це.
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Ти по ло шки број: XI.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по-

граф ска те ма: згра да Срп ске пра во-
славне 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 тој 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.56 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: XII.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: згра да вар ја шке оп шти не, 

са фа са дом фо то гра фи са ном с де сне стра не. Илу стра ци ја пре кри ва це ло купну 
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 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 ле вом углу, у јед ном ре ду текст, ујед но и ети-
ке та илу стра ци је „Üdvözlet Varjasról – Községháza” (По здрав из Вар ја ша – 
Оп шти на). По за ди на раз глед ни це ни је нам би ла до ступ на.

56 https://axi o art.com /te tel/var ja s–va ri as–szerb –tem plom–w–l–1340–ser bi an –church–?se arch= 
var jas, при сту пље но сај ту де цем бра 2018. го ди не. Аук ци о на ку ћа Da ra banth у Бу дим пе шти.

Тип. бр. XI. Вар јаш, око 1907. год. Срп ска 
пра во слав на цр ква.
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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 2015. го ди не.57 По што нам ре верс ни је био до сту пан, ни је 
нам по зна то да ли је раз глед ни ца би ла у оп ти ца ју.

Ти по ло шки број: XI II.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: згра да вар ја шке оп шти не, 

са фа са дом фо то гра фи са ном 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 1909. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): на след ник Јо ва на Дај ко ви ћа 

(J. Daj ko vits Nac hfol ger) из Вр шца (1), Јо хан Ги лих (Jo hann Gil lich) из Вар ја ша 
[?] (2), рад ња на след ни ка Јо ва на Дај ко ви ћа из Вр шца (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: тек сто ви су на не мач ком и ма ђар ском 

је зи ку. На авер су, у до њем ле вом углу, у јед ном ре ду: текст „Gruss aus Var jas.” 
(По здрав из Вар ја ша). Исто на авер су, цен трал но, у до њем де лу, при ме ћу је 
се штам па ни текст „Ge me in de ha us.” (Оп шти на). На ре вер су: „LEVELEZŐ-LAP” 
(Раз глед ни ца). Та ко ђе на ре вер су, с ле ве стра не, по сре ди ни, вер ти кал но, име 
из да ва ча „J. Daj ko vits Nac hfol ger, Wer schetz.” (Ј. Дај ко вић на след ник, Вр шац.).

57 https://axi o art.com /te tel/var jas-koz seg ha za-town-hall-fa-?se arch=var jas, при сту пље но сај ту 
апри ла 2018. го ди не. Аук ци о на ку ћа Da ra banth у Бу дим пе шти.

Тип. бр. XII. Вар јаш, око 1907. год. Згра да оп шти не.
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Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „Var jas”; „PERJÁMOS – 
VALKÁNY […] SZA / 910 JAN 4”.

Спољ не ди мен зи је: 141 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 ау то ра. 

По сла та из Вар ја ша, 4. ја ну а ра 1910. го ди не.

Ти по ло шки број: XIV.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: згра да вар ја шке про давни-

це Јо ха на Ги ли ха, 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 1909. го ди не.
Из да вач (1), на ру чи лац (2), фо то граф (3): на след ник Јо ва на Дај ко ви ћа 

(J. Daj ko vits Nac hfol ger) из Вр шца (1), Јо хан Ги лих (Jo hann Gil lich) из Вар ја ша 
[?] (2), рад ња на след ни ка Јо ва на Дај ко ви ћа из Вр шца (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: тек сто ви су на не мач ком и 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, при ме ћу је се 
штам па ни текст „Wa ren ha us J. Gil lich.” (Про дав ни ца Ј. Ги ли ха). 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 „J. Daj ko vits Nac hfol ger, Wer schetz.” (Ј. Дај ко вић 
на след ник, Вр шац.).

Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „Var jas”; „PERJÁMOS – 
VALKÁNY 89 SZA / 910 JAN 4”.

Тип. бр. XI II. Вар јаш, око 1909. год. Згра да оп шти не.



46

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 ау то ра. 

По сла та из Вар ја ша, 4. ја ну а ра 1910. го ди не.

Ти по ло шки број: XV.
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.

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).
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 ау то ра. 

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

Тип. бр. XIV. Вар јаш, око 1909. год. Про дав ни ца Јо ха на Ги ли ха.
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Ти по ло шки број: XVI.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по-

граф ска те ма: згра да вар ја шке оп шти не, 
са фа са дом фо то гра фи са ном с ле ве стра-
не. Уз згра ду на ула зу гру па де це, одра-
слих, ва тро га са ца. Илу стра ци ја пре-
кри ва це ло куп ну кар тон ску по вр ши ну.

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: 

тек сто ви су на ма ђар ском је зи ку. На 
авер су, у гор њем де лу, ле во: „Var jas” 
(Вар јаш). Исто на авер су, у де сном гор-
њем де лу: „Községháza.” (Оп шти на). 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 „3512.”.

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.

Тип. бр. XV. Вар јаш, око 1914. год. Па но ра ма глав не ули це.

Тип. бр. XVI. Вар јаш, око 1914. год. Згра да 
оп шти не.
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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): при ват на збир ка Љу бо-

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

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

У цен трал ном де лу при ка за на је гру па де це и од ра слих. Илу стра ци ја пре кри-
ва це ло куп ну кар тон ску по вр ши ну.

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: тек сто ви су на ма ђар ском је зи ку. На 

авер су, у гор њем де лу, ле во: „Var jas” (Вар јаш). Исто на авер су, у де сном гор-
њем де лу: „Fő-ut ca.” (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, се ри ја раз глед ни це „3513.”.

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.58 Ни је би ла у оп ти ца ју. 

58 https://gal lery.hun ga ri ca na.hu/en/Sze ren csKe pe slap/100421/?list=eyJxdWVyeSI6ICJ2YXJqY
XMifQ&img=0, при сту пље но сај ту апри ла 2018. го ди не.

Тип. бр. XVII. Вар јаш, око 1914. год. Па но ра ма глав не ули це.
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Ти по ло шки број: XVI II.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: па но ра ма Пе те (5) по ре ду 

вар ја шке ули це, са ори јен та ци јом за па д–и сток. Илу стра ци ја пре кри ва цело-
куп ну кар тон ску по вр ши ну.

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: тек сто ви су на ма ђар ском је зи ку. На 

авер су, у гор њем де лу, ле во: „Var jas” (Вар јаш). Исто на авер су, у де сном гор-
њем де лу: „Fő-ut ca” (Глав на ули ца) [натпис по гре шан; илу стра ци ја при ка зу је 
Пе ту ули цу, а не Главну]. 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 „3514.”.

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.59 Ни је би ла у оп ти ца ју. Је дан при-
ме рак овог ти па раз глед ни це, по слат из Вар ја ша 1916. го ди не, на ла зи се у 
при ват ној збир ци Љу бо ми ра Сте па но ва. 

59 https://gal lery.hun ga ri ca na.hu/en/Sze ren csKe pe slap/100422/?list=eyJxdWVyeSI6ICJ2YXJqY
XMifQ&img=0, при сту пље но сај ту апри ла 2018. го ди не.

Тип. бр. XVI II. Вар јаш, око 1914. год. Па но ра ма Пе те (5) вар ја шке ули це.
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Ти по ло шки број: XIX.
Те ма ти ка: ком по зит на; то по граф ске те ме: спо ме ник вар ја шким Нем-

ци ма по ги ну лим у ра ту, на Ри мо ка то лич ком гро бљу (1); Ри мо ка то лич ка 
цр ква и Не мач ка шко ла (2). Илу стра ци је пре кри ва ју 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). Та ко ђе на авер су, 
у два ре да, ети ке та гор ње илу стра ци је: „Sta tu ia ero i lor și Ci mi ti rul / Kri e ger-
denk mal u. Fri ed hof” (Спо ме ник хе ро ји ма и гро бље); до ња илу стра ци ја има, 
у два ре да, ети ке ту: „Bi se ri ca și Șco a la Germană / De utsche Kir che u. Schu le” 
(не мач ка цр ква и шко ла). 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): „VAR JAS b / 19 APR. 924”.
Спољ не ди мен зи је: 139 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 ау то ра. 

По сла та из Вар ја ша, 19. апри ла 1924. го ди не.

Тип. бр. XIX. Вар јаш, око 1924. год. Спо ме ник 
хе ро ји ма у не мач ком Ри мо ка то лич ком гро бљу 
и не мач ка Ри мо ка то лич ка цр ква са не мач ком 

шко лом.

Тип. бр. XX. Вар јаш, око 1924. год.  
Па но ра ма глав не ули це и Срп ска цр ква.
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Ти по ло шки број: XX.
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.

Ти по ло шки број: XXI.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: згра да вар ја шке оп шти не, 

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 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.

Тип. бр. XXI. Вар јаш, око 1924. год. Згра да оп шти не.
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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 ле вом углу: „VA RIAȘ” (Вар јаш). Исто на авер су, у два 
ре да, ети ке та илу стра ци је: „Primăria / Ge me in de ha us” (Оп шти на). 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 ске мар ке су са чу-
ва не, али су пе ча ти не чи тљи ви.

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, 31. мар та 1926. го ди не.

Ти по ло шки број: XXII.
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).
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 

Тип. бр. XXII. Вар јаш, 1934. год. Па но ра ма глав не ули це.
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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 ау то ра. 

Ни је би ла у оп ти ца ју.

Ти по ло шки број: XXI 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 од Че твр те по ре ду вар ја шке ули це, у прав цу Ри мо ка-
то лич ке 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).
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, / 

Тип. бр. XXI II. Вар јаш, 1934. год. Па но ра ма глав не ули це.
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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): „VA RI AS / 25 AUG 39 – 8” 
(дво стру ки пе чат); „OF AUT. STE I ER DORF / 28 AUG 939”.

Спољ не ди мен зи је: 142 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 ау то ра. 

По сла та из Вар ја ша, 25. ав гу ста 1939. го ди не.

Ти по ло шки број: XXIV.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: па но ра ма Пе те по ре ду 

вар ја шке ули це, са ори јен та ци јом ис ток –за пад. 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: 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).

Тип. бр. XXIV. Вар јаш, 1934. год. Па но ра ма Пе те (5) вар ја шке ули це.
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Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „VA RI AS / […]”; „BU DA-
PEST […] / 938 [?] MAJ. 31 - 3”.

Спољ не ди мен зи је: 143 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 ау то ра. 

По сла та из Вар ја ша, 1938. [?] го ди не. Овај се тип ду го за др жао у по штан ској 
упо тре би. У при ват ној збир ци ау то ра чу ва се слич на раз глед ни ца, по сла та 
из Вар ја ша 17. но вем бра 1959. го ди не.

Ти по ло шки број: XXV.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: згра да вар ја шке же ле знич-

ке ста ни це, са фа са дом фо то гра фи са ном с ле ве 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: 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).

Тип. бр. XXV. Вар јаш, 1934. год. Згра да вар ја шке же ле знич ке ста ни це.
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Оти сну ти пе ча ти (по ши ља лац; при ма лац): „VA RI AS / 25 OCT. 43 […]” 
(дво стру ки пе чат); „TI MI SO A RA I. L / 26. X. 943”.

Спољ не ди мен зи је: 142 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 ау то ра. 

По сла та из Вар ја ша, 25. ок то бра 1943. го ди не.

Ти по ло шки број: XXVI.
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. По што нам ре верс ни је био до сту пан, ни је нам по зна то да 
ли је раз глед ни ца би ла у оп ти ца ју.

Тип. бр. XXVII. Вар јаш, 1934. год. Не мач ка 
Ри мо ка то лич ка цр ква.

Тип. бр. XXVI. Вар јаш, 1934. год. Срп ска 
пра во слав на цр ква.
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Ти по ло шки број: XXVII.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: згра да Ри мо ка то лич ке 

цр кве, са фа са дом фо то гра фи са ном с ле ве 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: сви тек сто ви су на ру мун ском је зи ку. 

На ре вер су, у гор њем де лу, с ле ве стра не: „Va ri as” (Вар јаш). Исто 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): „VA RI AS / 28 DEC. 38·12” 
(дво стру ки пе чат)”.

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, 
28. де цем бра 1938. го ди не.

Ти по ло шки број: XXVI II.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по-

граф ска те ма: спо ме ник по ги ну ли ма 
у ра ту на Ри мо ка то лич ком гро бљу. 
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: 
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” 

Тип. бр. XXVI II. Вар јаш, 1934. год.  
Спо ме ник хе ро ји ма у не мач ком  

Ри мо ка то лич ком гро бљу.
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(Е. Вин клер, Вар јаш – 1934. Умно жа ва ње за бра ње но). Исто 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: 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.

Ти по ло шки број: XXIX.
Те ма ти ка: јед но те мат ска; то по граф ска те ма: згра да не мач ког за ба ви шта, 

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 1940. 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), фо то гра фи ја.
Штам па ни тек сто ви и нат пи си: раз глед ни ца не са др жи нат пи се, ни 

ети ке те, сем на ре вер су, у де сном гор њем углу: „Wel ling ton” (Ве линг тон), што 
је озна ка про из во ђа ча фо то граф ског па пи ра.

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.

Тип. бр. XXIX. Вар јаш, око 1940. год. Згра да не мач ког за ба ви шта.
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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): при ват на збир ка ау то ра. 

Ни је би ла у оп ти ца ју.

LO CA LI TA TE A VA RIAȘ ÎN CĂRȚI POȘTA LE ILU STRA TE 
(1899–1947)

Zo ran Mar kov

Re zu mat

Lo ca li ta tea bănățeană Va riaș se numără prin tre ce le mai im por tan te așezări ru ra le 
ale ju dețului Ti miș în ce ea ce pri vește ac ti vi ta tea editorială și co mer ci a li za rea ve de ri lor, 
în acest sens stau mărturie ce le 29 ti pu ri de ilu stra te, iden ti fi ca te până în cli pa de față, la ca re 
se adaugă și va ri an te le exi sten te. Numărul re la tiv ma re al ti pu ri lor de ilu stra te edi ta te în 
pri ma jumătate a sec. XX po a te fi ex pli cat prin im pli ca rea masivă a comunității ger ma ne 
lo ca le în pro ce sul de edi ta re, dar și în co mer ci a li za rea ace sto ra.

În legătură cu te ma ti ca prezentă pe ilu stra te le de Va riaș din pri ma jumătate a sec. 
XX, vor bim ex clu siv de spre ilu stra te to po gra fi ce, în rândul cărora predomină edi fi cii și 
ima gi ni pa no ra mi ce re pre zen ta ti ve: pa no ra ma străzii prin ci pa le, clădirea primăriei co-
mu na le, ce le două bi se ri ci – Or to doxă Sârbă și Catolică Germană, clădirea gării, ho te lul 
Schnur, Pri ma casă de păstrare, mo nu men tul din Ci mi ti rul Ca to lic etc. În ce ea ce pri vește 
co mu ni ta tea locală sârbă din Va riaș, cu noaște m la ora actuală o singură ve de re ca re 
cu prin de te ma ti ca și tex te ex pli ca ti ve în lb. sârbă. Ilu stra ta respectivă prezintă Ca sa sârbă 
de păstrare, Bi se ri ca or to doxă sârbă și So ci e ta tea sârbă de lectură și ha nul sârb la începutul 
sec. XX. Chi ar dacă te ma ti ca topografică sârbă din Va riaș, re spec tiv clădirea bi se ri cii or to-
do xe sârbe, apa re și pe ilu stra te mai târzii, în această fază a cercetării nu sunt cu no scu te 
al te ilu stra te conținând tex te tipărite în lb. sârbă sau mărturii ale unor edi tu ri sârbe lo ca le.

Cea mai tim pu rie ilustrată topografică de Va riaș, identificată pe par cur sul cercetării 
no a stre, a fost trimisă din Va riaș în anul 1899. Prin tre edi to rii lo ca li îi amin tim pe Franz 
Ju li us Els ner, Jo hann Gil lich și E. Win kler.

Ilu stra te le de Va riaș reprezintă un fond do cu men tar va lo ros pen tru cu noaște rea 
to po gra fi ei lo ca le și pen tru cer ce ta rea evo luției  ar hi tec tu rii ru ra le vărieșene în pri ma 
jumătate a sec. XX. De ase me nea, numărul ma re de ilu stra te tipărite și co mer ci a li za te 
având ca te ma lo ca li ta tea Va riaș, demonstrează în mod in di rect pro spe ri ta tea economică 
și bunăstarea vărieșeni lor în pri me le de ce nii ale se co lu lui tre cut.

THE LO CA LITY OF VA RIAŞ IN IL LU STRA TED POST CARDS (1899-1947)

Zo ran Mar kov

Sum mary

The Ba nat Lo ca lity of Va riaş is among the most im por tant ru ral set tle ments of the 
Ti miş co unty, as far as pu blis hing and sel ling post cards is con cer ned. This is pro ved by 
the 29 types of post cards iden ti fied un til now, as well as the exi ting va ri ants. The re la ti vely 
lar ge num ber of il lu stra ted post cards pu blis hed in the first half of the 20th cen tury can be 
ex pla i ned by the mas si ve im pli ca tion of the lo cal Ger man com mu nity in the pu blis hing 
pro cess, but al so in the ir com mer ci a li za tion. 
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The the mes of the Va riaş post cards from the first half of the 20th cen tury are ex clu-
si vely to po grap hic, pre do mi nantly of bu il dings and re pre sen ta ti ve pa no ra mic ima ges: the 
pa no ra ma of the main stre et, the bu il ding of the Com mu nal Hall, the two chur ches – the 
Ort ho dox Ser bian and the Cat ho lic Ger man, the bu il ding of the Ra il way Sta tion, the 
Schnur Ho tel, the First Sa vings Bank, the mo nu ment from the Cat ho lic Ce me tery, etc. 
As far as the lo cal Ser bian com mu nity in Va riaș is con cer ned, we pre sently know only 
of one post card with a Ser bian the ma tic and with ex pla na tory texts in Ser bian. The post-
card re pre sents the Ser bian Sa vings Bank, the Ort ho dox Ser bian church and the Ser bian 
Re a ding So ci ety and the Ser bian Inn at the be gin ning of the 20th cen tury. Even tho ugh 
the Ser bian to po grap hic the ma tic in Va riaş, re spec ti vely the bu il ding of the Ort ho dox 
Ser bian church is shown on la ter post cards, at this pha se of our re se ar ches we do not know 
of ot her il lu stra ted post cards con ta i ning Ser bian texts or tra ces of a lo cal Ser bian edi tor.

The ol dest to po grap hi cal il lu stra ted post card of Va riaş iden ti fied du ring our re se arch 
was ma i led from Va riaş in 1899. Among lo cal edi tors we men tion Franz Ju li us Els ner, 
Jo hann Gil lich și E. Win kler.

The il lu stra ted post cards of Va riaş re pre sent a va lu a ble do cu men tary fund for get-
ting fa mi li ar with the lo cal to po graphy and for the re se ar ches on the evo lu tion of the 
ru ral ar chi tec tu re of Va riaş in the first half of the 20th cen tury. The lar ge num ber of the 
prin ted and sold il lu stra ted post cards with Va riaş as the ma tic in di rectly pro ve the eco no-
mic pro spe rity and the well-be ing of its in ha bi tants du ring the first de ca des of the past 
cen tury.
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М и  х а ј  Н .  Р а  д а н 1

М и  љ а  н а  Р а д  м и  л а  У с  к а  т у 1

НА ЗИ ВИ ТИ ТУ ЛА, ЧИ НО ВА, ЗВА ЊА,  
ЗА НА ТА И ЗА НИ МА ЊА  

У КА РА ШЕВ СКИМ ГО ВО РИ МА 

СА ЖЕ ТАК: Овим ра дом ау то ри на ста вља ју за по че та ис тра жи ва ња лек си ке 
ка ра шев ских го во ра из ра зних до ме на ак тив но сти (ку ћа и по кућ ство, ко лар ство, 
ко жу хар ство, па стир ска и ко вач ка лек си ка и др.). У ра ду су на ве де ни и ана ли зи-
ра ни на зи ви ти ту ла, чи но ва, зва ња, за на та и за ни ма ња у срп ским ка ра шев ским 
го во ри ма из ру мун ског Ба на та.

Гра ђа је под врг ну та ети мо ло шкој ана ли зи са ци љем да се уста но ви од нос 
из ме ђу ау тох то них кон зер ви са них срп ских (сло вен ских) на зи ва (тер ми на) из на-
ве де них дру штве них и по ли тич ко –ад ми ни стра тив них до ме на са тер ми ни ма по-
зајм ље ним из је зи ка дру гих на ро да са ко ји ма су Ка ра шев ци би ли или још увек 
је су у кон так ту то ком ве ко ва или из дру гих је зи ка ко ји су по сред но ути ца ли на 
лек си ку ка ра шев ских го во ра. У том кон тек сту, би ће ана ли зи ран ин тен зи тет стра-
ног ути ца ја у лек си ци ка ра шев ских го во ра и, та ко ђе, уста но ви ће се хи је рар хи за-
ци ја је зи ка из ко јих се по зајм љи ва ло/по зајм љу је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ка ра шев ски го во ри, ру мун ски Ба нат, тер ми но ло ги ја, ау-
тох то на лек си ка, по зајм ље ни це, ути ца ји, ин тер фе рен ци је.

По ли тич ке при ли ке у Ба на ту то ком ве ко ва и њи хов ути цај  
на де мо граф ска кре та ња и ет ни чу струк ту ру  

ба нат ског ста нов ни штва

1. У ра ном сред њем ве ку (VI –VII век по сле Хри ста) ба нат ско ста но ви-
штво би ло је ет нич ки ме шо ви то: ро ман ско (ру мун ско) и ју жно сло вен ско (пре-
те жно срп ског али и бу гар ског ти па) (Ер де ља но вић, 1925: 276–277; По по вић, 
1955: 15, 17; По по вић2, 1955: 25; Ивић, 1929: 5; Пе јин, 2003: 3–11, 14, 24).

2. По чев од XI ве ка (око 1027. го ди не) Ба нат по ста је са став ни део Угар-
ске кра ље ви не ко ја ус по ста вља сво ју ад ми ни стра ци ју у се ве ро за пад ном 

1 mi hai.ra dan @e-uv t.ro ; mi li a na.us ca tu @e-uv t.ro 
2 Тре ба из у зе ти, та ко ђе, и раз до бље од 1848. до 1861. ка да је Ба нат, као са став ни део Срп ске 

Вој во ди не, био под вла шћен ди рект но Бе чу. 
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де лу Ба на та, а та да се ко ло ни за ци јом Ма ђа ра ја вља тре ћи ет нич ки еле мент, 
али Ма ђа ри ни ка да ни су би ли у знат ном бро ју на ба нат ском тлу. Осим то га, 
знат ни де ло ви Ба на та оста ли су ван до ма ша ја угар ских вла сти све до XI II, 
па и XIV ве ка (Ер де ља но вић, 1925: 277; Пе јин, 2003: 15–19; По по вић, 1955: 23). 

3. Сре ди ном XVI ве ка, 1552. Осман ли је осва ја ју Те ми швар и нај ве ћи 
део Ба на та, из у зев уза ног по ја са у ис точ ном де лу, пре тва ра ју га у па ша лук 
и ус по ста вља ју сво ју ад ми ни стра ци ју, а 1658. за у зи ма ју и пре о ста ли пла нин-
ски део и при па ја ју га Те ми швар ском па ша лу ку. Тур ци ће оста ти и вла да ти 
Ба на том све до 1716. го ди не. Тур ско на ди ра ње и осва ја ње сред њо ве ков них 
бал кан ских др жа ва (Бу гар ске, Ср би је, Бо сне и Хер це го ви не) иза зва ло је ве-
ли ка по ме ра ња срп ског ста нов ни штва ко је јед ним сво јим знат ним де лом 
на пу шта ста ру по стој би ну и упу ћу је се пре ко Са ве и Ду на ва ка се вер ним и 
се ве ро за пад ним обла сти ма (ју жна Угар ска, укљу чу ју ћи и Ба нат) (Ивић, 
2001: 65). На осно ву исто риј ских из во ра утвр ђе но је да је пр ви та лас исе ље-
ни ка из обла сти ју жно од Са ве и Ду на ва (кон крет ни је – из Ра шке) сти гао у 
ју жну Угар ску 1404. го ди не (Ер де ља но вић, 1925: 278, 288), а по сле тог да ту-
ма усле ди ле су и дру ге број не се о бе Ср ба ма њих или ве ћих раз ме ра, ко је су, 
без сум ње, до при не ле ја ча њу стра ри нач ког ју жно сло вен ског (срп ског) ет нич-
ког еле мен та у Ба на ту. Ме ђу тим, исто вре ме но је до се ља ва њем Ру му на из 
су сед них обла сти оја чан и стра ри нач ки ро ман ски (ру мун ски) ет нич ки еле-
ме нат (Пе јин, 2003: 37; Ра дан, Ус ка ту, 2015: 90). 

4. На кон по ра за Ту ра ка у ау стро-тур ском ра ту из 1716. го ди не, Ба нат је 
при пао као крун ска те ри то ри ја Све том рим ском цар ству не мач ког на ро да и 
под ре ђен је ди рект но ау стриј ском цар ском Дво ру ко ји уво ди ау стриј ску ад-
ми ни стра ци ју и оста је под упра вом Беч ког дво ра све до 1778. го ди не, а то ком 
1779. го ди не при по јен је Угар ској (из у зев Вој не гра ни це и де ла пла нин ског 
Ба на та) (Пе јин, 2003: 76–77). Од 1779. све до кра ја Пр вог свет ског ра та и 
про па сти Ау стро у гар ске мо нар хи је Ба нат се на ла зио под ма ђар ском ад ми-
ни стра ци јом.

Од мах на кон ус по ста вља ња ау стриј ске ад ми ни стра ци је, већ од 1717. го-
ди не Беч ки двор је по чео при пре ме а по том и спро во ђе ње план ске ко ло ни за
ци је Ба на та (Țintă, 1972: 83–152), пре те жно ко ло ни сти ма не мач ког по ре кла и 
ка то лич ке ве ро и спо ве сти, али и ко ло ни сти ма ка то ли ци ма ро ман ског (Ита ли-
ја ни, Фран цу зи, Шпан ци) и сло вен ског (Бу га ри, Че си, Сло ва ци) по ре кла (Țintă, 
1972: 33; Пе јин, 2003: 80–81; вид. и: Јан ку лов, 1961). У знат но ма њој ме ри ко-
ло ни зо ва ни су и пра во слав ни Ср би и Ру му ни. Све до 1718. го ди не Ср би и 
Ру му ни чи ни ли су ап со лут ну ве ћи ну ста нов ни штва, ме ђу тим, ко ло ни за ци-
ја ма то ком XVI II ве ка Ба нат до жи вља ва нај круп ни је де мо граф ске про ме не од 
VII до XVI II ве ка и по ста ће пра ва мул ти ет нич ка и мул ти кон фе си о нал на об-
ласт (Пе јин, 2003: 80; Ра дан, Ус ка ту 2015: 90–91). То ком XIX ве ка, Угар ска 
на ста вља ко ло ни за тор ску по ли ти ку у Ба на ту пре те жно ма ђар ским жи вљем 
ка ко би осна жи ла ма ђар ски ет ни ци тет ко ји је од у век био ма ло бро јан на овим 
про сто ри ма, али се на ста вља и при лив Ру му на ко ји ће по ста ти нај број ни ји 
ет нич ки еле ме нат у Ба на ту, док ће срп ски жи ваљ, из ра зних раз ло га, кон стант-
но број ча но опа да ти (Ра дан, Ус ка ту 2015: 91), тренд ко ји се и да нас одр жа ва. 
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5. На кон про па сти ду а ли стич ке Ау стро у гар ске мо нар хи је, уго во ром о 
ми ру у Три ја но ну ве ћи део Ба на та при пао је Ру мун ској кра ље ви ни, део у 
ко јем је остао да жи ви зна тан број Ср ба. На кон раз гра ни че ња, Ру му ни ја 
уво ди сво ју ад ми ни стра ци ју, а ру мун ски је зик по ста је зва нич ни је зик и у 
овом де лу Ру му ни је.

6. Из ве о ма са же тог гор њег при ло га, из два ја ју се сле де ће две зна чај не 
чи ње ни це:

6.1. У ра ном сред њем ве ку ау тох то но ба нат ско ста нов ни штво чи ни ли 
су пра во слав ни Ср би и Ру му ни, али то ком на ред них ве ко ва, на ро чи то у 
XVI II ве ку, Ба нат ће по ста ти ша ро лик на ци о нал но – мул ти ет нич ки и кон-
фе си о нал но – мул ти кон фе си о нал ни;

6.2. Од ра ног сред њег ве ка све до да нас, Ба на том је вла да ло не ко ли ко 
др жа ва, кра љев ста ва и цар ста ва, по чев од бу гар ских вој вод ста ва, Угар ског 
кра љев ства, Осман ског, Хаб збур шког и Ау стро у гар ског цар ства, до кра ље-
ви не Ру му ни је и Ју го сла ви је, од но сно др жа ве Ру му ни је и Ср би је. Сва ка 
вла да ви на је сту па њем на власт уве ла сво ју ад ми ни стра ци ју и, им пли ци те, 
свој зва нич ни, слу жбе ни је зик.

По сле ди це исто риј ско-по ли тич ких при ли ка у Ба на ту  
од VI ве ка до да нас

1. Го ре на ве де не чи ње ни це не дво сми сле но све до че о то ме да је ста нов-
ни штво Ба на та од VI ве ка до да нас увек би ло ет нич ки ме шо ви то, што зна чи 
да је на ба нат ском тлу би ло кон та ка та, а не рет ко и су жи во та, из ме ђу две ју 
или ви ше ет нич ких гру па/на ро да. Да ка ко, ти кон так ти или/и су жи вот ет нич-
ких гру па раз ли ку ју се, од јед не до дру ге ет нич ке за јед ни це, по ду жи ни тра-
ја ња, по ин тен зи те ту ме ђу соб них ути ца ја и још по не ким спе ци фич но сти ма. 
Нај ду жи и нај ин тен зив ни ји кон такт и (у по је ди ним де ло ви ма) су жи вот у 
Ба на ту оства рен је из ме ђу Ср ба и Ру му на (по чев од ра ног сред њег ве ка до 
да нас). Ка сни је, ба нат ски Ср би сту пи ће у кон такт и са дру гим ет нич ким гру-
па ма ко је су се до се ли ле у Ба нат у ма њем или ве ћем бро ју, на и ме са Ма ђари-
ма, Нем ци ма, Бу га ри ма, Че си ма, Сло ва ци ма, Је вре ји ма и дру гим. Исто та ко, 
но во до се ље не ет нич ке гру пе у Ба нат сту пи ће у по је ди ним ме сти ма, осим 
са ста ро се де о ци ма (Ср би ма, Ру му ни ма), и у ме ђу соб не кон так те. Би ло је 
до ста ба нат ских на се ља у про шлим ве ко ви ма, а и да нас их још увек има, у 
ко ји ма су жи ве ле две, три, чак и че ти ри ет нич ке гру пе. 

2. У усло ви ма ви ше ве ков ног за јед нич ког жи во та две ју или ви ше ет нич-
ких гру па у јед ном на се љу или у стал ним кон так ти ма јед не ет нич ке гру пе 
из јед ног на се ља са дру гим ет нич ким гру па ма из су сед них на се ља, не из бе-
жно је до шло до ме ђу соб них ин тер фе рен ци ја и ути ца ја по го то во у је зи ку и 
оби ча ји ма, али и у фол кло ру, то по ни ми ји, оно ма сти ци, но шњи, чак и у на чи ну 
жи вље ња, дру гим ре чи ма у ве ћи ни до ме на ду хов не и ма те ри јал не кул ту ре. 
Не тре ба за бо ра ви ти да су Ба на ћа ни (ско ро сви) до не дав но би ли би лин гвал-
ни, у по је ди ним слу ча је ви ма и три- или ква дри лин гвални, а та чи ње ни ца је 
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ве о ма бит на јер она по спе шу је, фа во ри зу је лак ше по зајм љи ва ње из јед ног у 
дру ги је зик.3

3. Осим го ре на ве де ног, ути цај јед не ет нич ке за јед ни це на дру гу је у 
про шло сти оства ри ван као што се и да нас оства ру је пу тем др жав не ад ми-
ни стра ци је, кон крет ни је, зва нич ним је зи ком на ро да ко ји вла да у до тич ној 
др жа ви. Зва нич ни је зик др жа ве ути че на је зик/го вор ет нич ких за јед ни ца 
ко је жи ве у до тич ној др жа ви (нај че шће по зајм љи ва њем лек се ма, али и калки-
ра њем из ра за или је зич ких струк ту ра и др.), на оно ма сти ку и то по ни ми ју 
ста ро се де ла ца.

4. Од XIX ве ка на о ва мо, ути цај вла да ју ће на ци је оства ру је се и пре ко 
сред ста ва јав ног ин фор ми са ња – но ви на, ра ди ја, те ле ви зи је, ин тер не та – чији 
је ути цај по след ње две де це ни ја све сна жни ји.

5. Ин тен зи тет ути ца ја ад ми ни стра ци је на ро да ко ји упра вља/вла да не-
ком др жа вом на ет нич ке ску пи не ко је се на ла зе у са ста ву до тич не др жа ве 
за ви си од ви ше фак то ра, од ко јих на бра ја мо са мо оне нај ва жни је: а) ду жи на 
вре мен ског ра спо на де ло ва ња не ке ад ми ни стра ци је; б) кул тур ни и ци ви ли-
за циј ски ни во на ро да/др жа ве у од но су на ет нич ке гру пе (ма њин ске на ро де) 
из до тич не др жа ве; в) вре мен ски пе ри од вла да ви не /упра вља ња/ др жа вом 
(сна жни ји се ути цај ис по ља ва у мо дер ном, на ро чи то у са вре ме ном до бу /
по чев од XVI II–XIX  ве ка/ у од но су на не ке прет ход не пе ри о де); ина че, ути-
цај др жа ве/вла да ју ћег на ро да на ет нич ке гру пе у окви ру ње них гра ни ца ко ји 
стал но ра сте је сте ди рект но про пор ци о на лан са по ја вљи ва њем и раз во јем 
школ ства и, ка сни је, но ви нар ства, по го то во за хва љу ју ћи ди вер си фи ка ци ји 
и не ве ро ват но убр за ном тех но ло шком раз во ју са вре ме них сред ста ва јав ног 
ин фор ми са ња.

Ци ље ви и ме то до ло ги ја ра да

1. Основ ни циљ ис тра жи ва ња је сте да се ин вен та ри ше што ве ћи број 
по зајм ље ни ца из је зи ка оних на ро да са ко ји ма су Ка ра шев ци би ли или још 
увек је су у кон так ту, као и по зајм ље ни це ко је су на ста ле као ре зул тат ути-
ца ја ад ми ни стра ци ја оних др жа ва ко је су у ра зним пе ри о ди ма вла да ле Ба-
на том.

2. Гра ђа је под врг ну та ети мо ло шкој ана ли зи са ци љем да се, с јед не 
стра не, уста но ви /ука же/ по ре кло сва ке по зајм ље ни це, а с дру ге стра не, да 
се уста но ви од нос из ме ђу ау тох то них сло вен ских/срп ских са по зајм ље ним 
на зи ви ма/тер ми ни ма из ис пи та них обла сти. Би ће, та ко ђе, ана ли зи ран ин-
тен зи тет стра ног ути ца ја огле дан у овим до ме ни ма људ ске ак тив но сти у 
го во ри ма Ка ра ше ва ка, ко ји је на стао као по сле ди ца ди рект ног кон так та или 
су жи во та из ме ђу Ка ра ше ва ка и дру гих ет нич ких гру па у Ба на ту то ком 
ве ко ва.

3 О овој про бле ма ти ци де таљ ни је вид. код: Fi li po vić, 1986.
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Ана ли за гра ђе

Гра ђу ко јом рас по ла же мо4 по де ли ли смо у две ве ли ке гру пе: 1. Зва ња, 
ти ту ле, чи но ви, срод ство и 2. За на ти, за ни ма ња, спорт... а сва ка гру па 
по де ље на је у две под гру пе: а) ау тох то ни сло вен ски (ка ра шев ски) тер ми ни 
и б) по зајм ље ни тер ми ни.

1. Зва ња, ти ту ле, чи но ви, срод ство

1.1. Ау тох то ни сло вен ски (ка ра шев ски) тер ми ни. У овој под гру пи 
за бе ле жи ли смо са мо не ко ли ко тер ми на сло вен ске про ве ни јен ци је: 

бо гатáш „бо гат чо век” /син.: кјабýр (<рум.), нó бил (<рум.), бојéр (<рум.), 
гроф (<мађ. или нем. нéмеш (<мађ.)/; 

кмет /да нас вр ло рет ко, арх./ „кнез, пред сед ник оп шти не; углед ни до-
ма ћин би ран као по сла ник у се о ској скуп шти ни”; 

кнęс м јд. (мн. – кнęзó ве и кнęжéве) „кнез, се о ски ста ре ши на обич но 
му шког по ла” /вар.: прим áр, рет ко, нео л. пре(т)сдник (<срп.)/; 

кнезúца ж „су пру га пред сед ни ка оп шти не; вр ло рет ко, же на пред сед ник 
оп шти не”;5

сýдац „су ди ја” /син., ре ђе: жу де каьто р, жу декьто р/; 
шурњáк м „шу рак” /син. шó гор, кумнáт(ул)/;
шур њáја ж „шу ра ки ња” /син. шó го ри ца, кум нáта/;
тúзул мн. тúзу ли и тúзу ље „име њак” (<слов. тизъ) /в. рум. tiz „исто” 

(<слов.)/. 
Oвде смо увр сти ли и хи брид не тер ми не но ви јег да ту ма: 
ви цикнéс /нео л./ – тер мин на стао у дру гој по ло ви ни XX ве ка де ли мич-

ним кал ки ра њем ру мун ског тер ми на vi ce președin te „пот пред сед ник” /син.: 
вич′епре шедúнте(р), вицẹпресдник, пот пресдник/, од но сно вицẹпресдник 
(ре ђе), „за ме ник пред сед ни ка оп шти не, пот пред сед ник” /син. пот пре(т)сдник/.

1.2. По зајм ље ни тер ми ни. У ову под гру пу ула зе тер ми ни по зајм ље ни 
из сле де ћих је зи ка: 

1.2.1. ру мун ског: 
агјотáнт нео л. „ађу тант” (<rum. aghiotánt) /фон. лик: ађ′утáнт 

аџ′утáнт/;
ба рóн нео л. „ba ron” (<рум. barón <фр.); 
бојéр „круп ни фе у дал ни зе мљо по сед ник, пле мић” (<рум. boiér) /син.: 

бо гатáш, нéмеш, ч′окóј, гроф, кјабýр/;
бургéз нео л. „бур жуј” (<рум. but ghez <фр.) /вар, нео л.: буржýј <рум. 

burjúi (или из срп)/;
буржýј „бур жуј” /<рум. burjúi (или из срп)/;

4 На по ми ње мо да у овом ра ду ни смо да ли све тер ми не из ових до ме на људ ске ак тив но сти 
не го ве ћи део њих.

5 Са мо два пу та у ка ра шев ским на се љи ма, тач ни је, у Ка ра ше ву, кра јем 70-их и то ком 80-их 
го ди на про шло га ве ка, ду жност пред сед ни ка оп шти не оба вља ле су осо бе жен ског по ла.
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вич′епре шедúнте нео л./ „пот пред сед ник” /фон. лик: вич′епре шедúнтер/ 
(<рум. vi cepr eședin te); 

гра нич′éр нео л. „гра ни чар” (<рум. grănicér); 
де путáт нео л. „по сла ник (у ме сној ад ми ни стра ци ји, оп штин ски, а 

по сле 1990. и у ру мун ском пар ла мен ту” /син: послáник/);
дирéктор нео л. „ди рек тор” (<рум. diréctor) /~ aџ′ýнкт нео л. „по моћ ник 

ди рек то ра” (<рум. adjunct „за ме ник”)/ /фон. лик., арх.: дерéктор/; 
ди риџ′úнт е м, ди риџ′úнт а ж нео л. /вар.: ди риџ′úнтер м, ре ђе ди

риџ′úнтер ка ж/ „раз ред ни/раз ред на ста ре ши на; управ ник по ште” (<рум. 
dirigínte, dirigínta); 

жанд áрм нео л. /рет ко/ „жан дарм” (<рум. jandárm) /син: шанд áр/;
жу де каьто р нео л. /фон. лик жу декьто р/ „су ди ја” (<рум. judecătór) /син. 

сýдац/; 
кјабýр нео л. „круп ни зе мљоп сед ник, пле мић” (<рум. chi abúr) /син.: бојéр, 

гроф, нó бил, бо гатáш, нéмеш/;
ко лонéл нео л. „пу ков ник” (<рум. co lonél); 
ка по рал нео л. „ка плар, де се тар” (<рум. caporál) /вар.: ка пр áр/; 
ко мандáнт нео л. „ко ман дир” (<рум. comandánt) (~ де грýпаь „ко ман дир 

че те”, ~ де плу тóн „ко ман дир во да, плу то на”, ~ де ком панúје „ко ман дант 
че те, ком па ње”, ~ де ба та ли јóн /ба та љóн/ „ко ман дант ба та љо на”, ~ де уни
т áте „ко ман дант вој не је ди ни це”, ~ де дивúзи је „ко ман дант ди ви зи је”, ~ де 
армáть / ~ от ар матé „ко ман дант ар ми је”) /вар. арх. ко мендáнт/; 

кумнáт нео л. /фон. лик:. кум нáтул) м, кум нáта ж/ „шу рак, шу ра ки-
ња” /син. шурњáк, шур њáја; шó гор, шó го ри ца/; 

ло ко тонéнт  нео л. /фон. лик: ло ко тенéнт / „по руч ник” (<рум. lo co
tenént );

ло ко тонéнт  ко лонéл нео л. /фон. лик: ло ко тенéнт  ко лонéл/ „пот пу ков-
ник” (<рум. lo co tenént co lonél);

ло ко тонéнт  ма жóр нео л. /фон. лик: ло ко тенéнт  ма жóр, ло ко тенéнт  
мажýр/ „ста ри ји по руч ник” (<рум. lo co tenént  majór);

мажýр арх. „ста ри ји вод ник, под о фи цир за је дан чин ве ћи од вод ни ка” 
(<рум. /plu to niér/ majór) /син.: пло тонéр ма жóр/; 

мајýр „ма јор” (<рум. maiór); 
ма решáл нео л. „мар шал” (<рум. ma reșal ); 
минúстру нео л. (<рум. minístru) /вар., арх. минúстер/; 
нó бил нео л. „пле мић” (<рум. nóbil) /син.: нéмеш, ч′окóј, бојéр/;
ор дон áнца нео л. /вар. ор донá нац арх./ „ор до нанс” (<рум. ordonánță 

/<фр./, рум. по кр. ordonánț); 
офицéр нео л. „офи цир” (<рум. ofițér) /вар.: офицúр/; 
пар ла мент áр нео л. „пар ла мен та рац, скуп шти нар; по сла ник у пар ла-

мен ту” (<рум. parlamentár) /вар: пар ла мент áрац/; 
пло тонéр арх. /фон. лик: пло тоњéр, нео л плу тонéр, плу тоњéр/ „вод ник, 

на ред ник” (<рум. plu to niér);
пло тонéр ма жóр арх. /фон. лик. пло тоњéр ~, нео л плу тонéр ~, плу

тоњéр ~/ „ста ри ји вод ник, под о фи цир за је дан чин ве ћи од вод ни ка” (<рум. 
plu to niér majór) /син.: мажýр/;
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пре шедúнте  нео л. /фон. лик: пре шедúнтер/ „пред сед ник” (<рум. 
președínte) /вар.: пре(т)сдник/; 

префéкт „пре фект, окру жни на чел ник” (<рум. preféct или из нем. 
Präfekt); 

прим áр нео л. „пред сед ник оп шти не” /син.: кмет, кнесз/; 
примпéтор арх. /рет ко/ „на чел ник окру га, пре фект” (<рум. primpre tor); 
принц м, принцéса ж /фон. лик, арх. и рет ко: принцéзи ја/ „принц/прин-

це за/, кра љић” (<рум. prinț, prințésă); 
про ку рóр нео л. „јав ни ту жи лац, др жав ни ту жи лац” (<рум. procurór); 
профéсор нео л. „про фе сор” (<рум profésor) /вар. профéсер/;
се крет áр нео л. „се кре тар, бе ле жник” (<рум. secretár) /вар.: нат áрош, 

рет ко тáјник/; 
се крет áр де партúд нео л. „пар тиј ски се кре тар (за вре ме ко му ни стич-

ког ре жи ма)” (<рум. secretár de pártid); 
серџéнт нео л. „под на ред ник” (<рум. sergént) /вар., арх.: сарџ′éнт, 

шарџ′éнт, саржéнт/; 
су пло ко тонéнт  нео л. /фон. лик.: су бло ко тонéнт , су пло ко тенéнт , суб

ло ко тенéнт / „пот по руч ник” (<рум. su blo co tenént ); 
суб по фицéр нео л. /фон. лик: суб по фицúр/ „под о фи цир” (<рум. su bo fițer ) 

/вар.: под то фицúр <срп./;
субппрефéкт „за ме ник пре фек та” (<рум. sub preféct /или из нем. 

Präfekt/;);
фашýл (мн. фашýље) /фон. лик: фашýљ/ „па ше ног (Фашýље су мýже ви 

ожéње ни за двẹ сéстре)” (<рум. fășíu); 
фрунтáш нео л. „де се тар” (<рум. fruntáș); 
фéљин м, фељна ж „кум/ку ми ца; кум че, кум чић” (<рум. fín, fínă); 
ч′окóј нео л. „бо љар, спа хи ја” (<рум. ciocói) /син: бојéр, нéмеш, спа(х)úја, 

гроф/; 
џ′енерáл нео л. (<рум. generál) „ге не рал” /вар.: ге нерáл, ге нер áр/; 
шéф де стáт ма жóр нео л. „на чел ник ге не рал шта ба” (<рум. șef de stat 

majór).

1.2.2. не мач ког: 
ађ′утáнт „ађу тант” (<нем. Adju tant) /фон. лик: аџ′утáнт, агјотáнт/; 
ар ти лерúст  нео л. /фон. лик, заст., рет ко: ар ти љерúст / „ар ти ле рац, 

ар ти ље рац, ар ти ље рист/а/, топ џи ја” (<нем. Ar til le rist); 
ге нерáл нео л. /фон. лик, арх. ге нер áр/ „ге не рал” (<нем. Ge ne ral) „ге не-

рал” /вар., нео л. џ′енерáл/; 
дерéктор арх. „ди рек тор” (<нем. Dirẹktor) /вар. дирéктор/;); 
ин фан терúст  нео л. /фон. лик, заст. ифа(н)терúст (у го во ру ста ри је 

ге не ра ци је)/ „пе шак, пе ша ди нац” (<нем. In fan te rist; в. и рум. infanteríst <нем.); 
ка питáн „ка пе тан” (<нем. Kapitän, в. и рум. căpitán) (над. Ка питáн – К);
ко мендáнт арх. (<нем. Kom man dant) /вар., нео л.: ко мандáнт, ко мандúр 

(рет ко)/; 
ко мис áр „ко ме сар” /фон. лик., арх. ко у мес áр, ку мес áр/ (<нем. Kom mis sar 

<лат. Co mi sa ri us; в. и рум. comisár /<нем./) /в. над. Ку мес áр – К/; 
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офицúр „офи цир” (<нем. Of fi zi er) /вар., ре ђе, нео л. офицéр/; 
принц /мн. прúнцо ве/ „принц, кра љић”, принцéза /фон. лик, рет ко, заст. 

принцéзи ја/ (<нем. Prinz, Prin zes sin и, у но ви је вре ме, в. рум. prinț); 
профéсер заст. /рет ко/ „про фе сор” (<нем. Pro fes sor, мађ. pro fes zor) /вар. 

профéсор/; 
сарџ′éнт /фон. лик, арх.: шарџ′éнт, саржéнт/ „под на ред ник” (<нем. 

Ser ge ant) /вар., нео л. серџéнт/; 
се на тóр „се на тор” (<нем. Se na tor или из мађ. szenátor; в. и рум. se na tor);
танкúст нео л.„тен кист/а/” (<нем. Tan kist или <рум. tanchíst <нем.);

1.2.3. ма ђар ског:
гроф арх. /мн. грó фо ве/ „круп ни фе у дал ни зе мљо по сед ник, пле мић” 

(<мађ. gróf; в. и нем. Graf) /вар.: бојéр; кјабýр, бо гатáш, нéмеш/; 
ка пр áр заст. „ка плар” (<мађ. káprár) /вар.: ка порáл (<рум.)/; 
кат áна „вој ник” (<мађ. ka to na) /вар., нео л., рет ко: солдáт (<рум.), војнúк 

(<срп.)/; 
минúстер „ми ни стар” (<мађ. mi ni ster или нем. Mi ni ster) /ре ђе и ми нú

стру нео л./; 
нат áрош арх. /фон. лик: нот áрош/ (<мађ. no ta ri us, no ta rus) /син.: се кре

тáр, тáјник);
нéмеш арх. „пле мић, не меш” (<мађ. ne mes) /син.: нó бил, бојéр, кјабýр, 

ч′окóј, бо гатáш, гроф/; 
шанд áр /вар. жанд áр/ „жан да рм” (<мађ. csendör) /вар., нео л., ре ђе: жан

д áрм/;
шó гор „шу рак; (по грд.) дво ји ца му шкар ца ко ји су има ли од нос са истом 

же ном”;
шó го ри ца „шу ра ки ња; (по грд.) две же не ко је су има ле од нос са истим 

му шкар цем (<мађ. sógor или нем. Schwa ger) /син. шур њáја/.

1.2.4. срп ског или хр ват ског: 
аџ′утáнт „ађу тант” (<срп.) /фон. лик. ађ′утáнт, агјотáнт/; 
војнúк нео л. „вој ник” /вар. солдáт, кат áна/; 
ко мандúр нео л. (рет ко) (<срп.); 
пар ла мент áрац нео л. „пар ла мен та рац, скуп шти нар; по сла ник” (<срп.) 

/вар.: пар ла мент áр; син. нео л. послáник (<срп. и хрв.)/; 
под то фицúр „под о фи цир” (<срп.) /вар.: су бо фицéр/;
послáник нео л. „по сла ник у Скуп шти ни / Пар ла мен ту” (<срп. и хрв.)/; 
пот пресдник нео л. „пот пред се ник” /син.: вицẹпресдник, вич′епре

шедúнте(р), ви цикнéс/; 
пре(т)сдник нео л. „пред сед ник”(<срп.); 
тáјник нео л. /рет ко/ „се кре тар” (<хрв. taj nik) /син. нат áрош, се крет áр/; 

1.2.5. тур ског: 
áјдук (мн. ајдýци) /фон. лик.: хáјдук, хáјдук/ „хај дук, од мет ник од вла сти, 

друм ски раз бој ник, ло пов” (<тур. haydud); 
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арам бáша арх. „ха рам ба ша” /фон. лик.: ха рам бáша, ре ђе и ха рам бáша/ 
(в. пре зи ме и на ди мак Рá мбаш – К); 

пáша арх. „па ша” (<тур. pașa <bașa); 
спа(х)úја арх. „бо га таш, зе мље по сед ник” (<тур. si pa hi) /син.: бо гатáш, 

бојéр, кјабýр, нéмеш, ч′окóј, гроф/; 
ч′áуш „онај ко ји но си бар јак ис пред сва то ва и гла сно на ја вљу је свад бу” 

(<тур. çavuș).

2. За на ти, за ни ма ња, спорт

2.1. Ау тох то ни сло вен ски тер ми ни и тер ми ни ство ре ни на ка ра шев
ском те ре ну:

бајúли ца КГ „вра ча ра” /вар.: баьји тó ра6 Н, вражúли ца КГ (уп. вра
жьлц, вражá ње – ТДР, 78–79), вра жи тó ра К /фон. лик.: враьжи тó ра, врьжи
 тó ра (КГ)/; 

бик áр „чу вар би ко ва, би кар” /в. над. Бик áр, Би карúца  – К/; 
бкáр /фон. лик. бькáр/ „чо век ко ји сво је ста до ова ца у про ле ће да је на 

чу ва ње до је се ни и, за ви сно од бро ја ова ца, узи ма од ре ђе ну ко ли чи ну ов чи јег 
мле ка ка да му до ђе ред” (нај ве ро ват ни је је ово ар ха ич на сло вен ска лек се ма 
/в. срп. бр ка ти ов де са зна че њем „по ме ша ти ов це при оформ ље њу ста да”/ 
ко ја је кон зер ви са на у КГ, мо жда и пот по ром слич не ру мун ске лек се ме сло-
вен ског по ре кла са истим зна че њем: bărcar);

вар áр /ре ђе/ /син. вар нич′áр/ „кре чар, про из во ђач и про да вац кре ча” 
(<слов. ко ре на вар „ва ри ти” + суф. -ар, в. варнúца „ја ма у зе мљи ко ја слу жи 
као пећ у ко јој се пе че креч њак да би се до био креч, кре ча на” (рум. várniță); 
в. над. Вар áр – К; уп. рум. vărár „исто” <слов.); 

вар нич′áр /син., ре ђе: вар áр/ „кре чар, про из во ђач и про да вац кре ча” 
(<слов. ко ре на вар „ва ри ти”+ суф. -ар (уп. рум. várniță „исто” <слов.); 

во де нич′áр  „во де ни чар”; 
го вед áр „кра вар, го ве дар”; 
го спó дин „све ште ник, поп(а)” (син. поп); 
гк арх. „тр го вац; про да вац” /син.: прод áвац, вьнзьтóр, џе сти јон áр/; 
гнчáр „лон чар, грн чар”; 
дводлац „др во де лац, те сар” (син: тúшлер, тьам плáр, дулгéр /рет ко/, 

тéслер);
дружбúст нео л. „те сте раш, рад ник ко ји ра ди мо тор ном те сте ром” (уп. 

рум. drujbár „исто” <рус. дру жба „мо тор на те сте ра /ко мер ци јал ни на зив/”); 
друм áр „дру мар, пу тар”; 
зид áр „зи дар”; 
ја ганч′áр  „па стир/чо ба нин ко ји чу ва/из во ди на па си ште ја ган це”; 
ја лов нич′áр  „па стир/чо ба нин ко ји чу ва/из во ди на па си ште ја лов ке”;
6 баьји тó ра је хи брид на лек се ма на ста ла у усло ви ма ви ше ми ле ни јум ског кон так та и ме-

ђу соб них ути ца ја ба нат ских Ју жних Сло ве на (Ка ра ше ва ка) са ро ман ским (ка сни је ру мун ским) 
ба нат ским ста нов ни штвом (пра сло вен ски ко рен од гла го ла *ba ja ti + рум. суф. -oa re; уп. рум. 
лек се му истог зна че ња са сло вен ским ко ре ном: vrăjitoare (чи тај: врьжи то а ре).
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ка зан áр7 /син., нео л. ка занџ′úја / „вла сник ка за на за пе че ње ра ки је, ка зан-
џи ја” (<тур. ka zan + суф. ар/-џи ја)/; 

кáцар „ба чвар, ка цар/ка чар” /син., арх.: пúнтер/; 
ковáч′ „ко вач”; 
ко зáр „ко зар”; 
ко жо ук áр /фон. лик: ко жук áр/ „ко жу хар, ћур чи ја” (<кó жу /КГ/ <слов. 

kožuh) (уп. рум. cojocár „исто” <слов.);
кó лар „ко лар, за на тли ја ко ји пра ви ко ла”;
комк áр арх. /рет ко/ „рад ник у кла ни ци, ка са пин, ме сар” /син.: касá пин, 

ма чел áр/;
кон трáш „кон траш, онај ко ји сви ра у кон тра ши цу; онај ко ји се увек 

су прот ста вља, ар гу мен то ва но или не ар гу мен то ва но, ми шље њу ве ћи не”; 
кош áр „оџа чар” (<кош /КГ/ <слов. košī „оџак”)(в. над. Кош áр – К); 
ко шнич′áр  арх. „пче лар, ко шни чар”;
кпéла „кр пач, слаб за на тли ја, пе тља нац” (уп. рум. cârpáci) /син.: 

фýшер/; 
кýвар м /кýва ри ца ж/ (лек се ма мо же би ти ау тох то на, на сле ђе на из сло-

вен ског лек сич ког фон да или је но ви ја по зајм ље ни ца из срп ског је зи ка) /син. 
бу каътá р/; 

лó тар арх. /фон. вар.: лó тру (ана ло ги јом пре ма рум. lótru)/ „ло пов, кра-
дљи вац; хај дук, на сил ник” (<слов. lo trŭ; уп. рум. lótru <слов.) /син.: пу стаúја /;

млẹкáр „мле кар, чо век ко ји пре у зи ма мле ко од про из во ђа ча”; 
најéвник „над ни чар”; 
овч′áр „чо ба нин, ов чар”; 
ок нáр „ру дар, ко пач ру де, ок нар” (<óк на /КГ/ „ру до коп, руд ник” <слов. 

ok no; уп. срп. ок но, ок нар) /син. нео л. минéр/; 
па пуч′áр  (КГ) „обу ћар” /син.: шýштер/; 
пéкар /заст. рет ко/ „пе кар” /син.: пит áр (<рум.)/; 
пиљ áр „тр го вац сто ком (на ро чи то ко њи ма), пи љар”; 
пис áр „пи сар”; 
пúсац „пи сац” /син., нео л., рет ко: скри ји тóр/; 
по пивáчʹ /фон. лик: попẹвáчʹ/ „пе вач”; 
по словáч′ „рад ник” (уп. срп. послòвāч) /син.: мунч′итóр, рá дник/; 
прод áвац „про да вац, про да вач” /син., нео л: вьнзьтóр, џе сти јон áр); 
пýшкар (К, Ј) „ло вац” (<пýшка + -ар; в. над. Пýшкар – К) /син.: vьnьtór, 

лó вац (КГ), шúцер (Кл, Н, В, Р, јéгер (Л)/;
рá дник „рад ник” (<срп.) /син.: по словáч′, мунч′итóр/;
рúбар нео л., рет ко „ри бо ло вац, ри бар” (в. над. Рúбар – К) /син: песк áр/; 
свињ áр „сви њар”; 
свúрац „сви рач” /в. над. Свúрац, Свирчʹúца – К; Свúрка, Свир кó ња – Кл/;
сељáк „па ор, се љак, зе мљо рад ник” /син. агри кул тóр, царáн, пáур царáн/;
тẹрáчʹ „(лов) хај кач, го нич; пас го нич” (в. терáч – ТДР, 809); 

7 Лек се ма је сте, нај ве ро ват ни је, ка ра шев ска тво ре ви на /овај об лик ни смо на шли у реч ни ци-
ма срп ских ди ја ле ка та/, из ве де на од тур ске осно ве + срп. суф. -ар, али се иста ко ри сти и у ру мун-
ским ба нат ским го во ри ма, у ко је је ве ро ват но ушла из срп ских ба нат ских/ка ра шев ских го во ра 
(уп. рум. ди јал. căzănár и рум. књиж. „cazangíu”).
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тéслер арх. /рет ко/ „те сар, др во де лац” /син.: дводлац тúшлер, тьам плáр, 
дулгéр/; 

толмáчʹ арх. „пре во ди лац, ту мач” (<слов. tlŭmáčĭ; в. и мађ. tolmács, нем. 
Dol metsch, рум. tălmáci <слов) /син., нео л. тра ду ка тóр, пре вó ди лац/; 

фи ризáч′ „вла сник пи ла не” (<мађ. fürész + суф. –ач′) /в. топ. Кот фúри за 
– К/; 

цквенúк (К), цквењáк (Кл) „цр кве њак”; 
шум áр „шу мар” (в. над. Шум áрак – К, Шу марéв/ац / – Кл) /син., ре ђе, 

нео л. па дур áр, пьдур áр/;
 
2.2. По зајм ље ни тер ми ни из сле де ћих је зи ка:

2.2.1. ру мун ског:
агри кул тóр нео л. „зе мљо рад ник” (<рум. agricultór) /син. зе мљо рад ник 

пáур, се љак/;
адвокáт нео л. (<рум. avocát) /арх. фишк áр/; 
асистéнт ме дикáл нео л. /син. асистéнт/ „аси стент, ви дар ник са за-

вр ше ном пост ли це ал ном ме ди цин ском шко лом” (<рум. asistént medicál) /
син., арх. фéлчʹер/; 

аџ′éнт нео л. „шпи јун, агент /син.: шпúјон/; агент, пред став ник, за ступ ник, 
по сред ник” (~ фискáл „фи нан сиј ски за ступ ник”, ~ агрúкол „по љо при вред ни 
агент/ пред став ник” (<рум. agént fiscál, agént agrícol) /син., арх. финá нац/; 

акор ди јонúст /фон. лик, заст.: кор ди јонúст/ „хар мо ни каш” (<рум. 
acordeoníst) /син., нео л. (х)ар мо никáш/; 

ьнвьцьтóр м, ьнвьцьтó ра ж „учи тељ / учи те љи ца; учи те ље ва су пру-
га/” (<рум. învățătór, învățătoáre) /син.: мéшћ′ер м, мешћ′ерó ња ж, уч′úтељ8, 
дру гуч′úтељ 9 м, учʹитéљи ца ж (рет ко) (<срп., хрв.)/;

бармáн нео л. „бар мен” (<рум. barmán); 
ба скет балúст  нео л. „ко шар каш” (<рум. baschetbalíst) /вар., нео л. ко шар

кáш (<срп.)/;
би шниц áр нео л. „швер цер, кри јум чар” (<рум. bișnițár); 
бо би на тóр нео л. „су кач, онај ко ји на мо та ва на ка лем” (<рум. bobinatór); 
бри гадúр „бри га дир, ру ко во ди лац /тех ни чар, струч њак/ рад не бри га де 

ко ја ра ди у екс пло а та ци ји шумa /се че њу др ве ћа/” (<рум. bri ga diér /sílvic/); 
бронкáш „онај ко ји сви ра на кон тра ба су, кон тра ба си ста” (<рум. broáncă 

„кон тра бас” <буг. brўmčъ)10; 
брут áр нео л. /рет ко/ „пе кар” (<рум. brutár „исто”) /син., заст., рет ко: 

пéкар/;

8 Лек се ма је нај ве ро ват ни је ушла у КГ у ме ђу рат ном пе ри о ду ка да су у ка ра шев ска на се ља, 
у ко ји ма су функ ци о ни са ле и шко ле са на став ним ма тер њим је зи ком, до шли учи те љи из Хр ват-
ске (у окви ру ме ђу др жав не кон вен ци је из ме ђу Ру му ни је и Ју го сла ви је).

9 Сло же ни ца је про др ла у КГ по сле Дру гог свет ског ра та ка да су учи те љи, ве ћи ном Ср би 
из ру мун ског Ба на та (у оде ље њи ма са „срп ско хр ват ским” на став ним је зи ком) би ли осло вља ва ни, 
у ду ху ко му ни стич ког дру штва, са друг учи тељ.

10 По је ди ни ети мо ло зи сма тра ју да је ова лек се ма сло вен ског по ре кла – брѫкъ „бу ба” (в. DER, 
115).
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бу кат áр нео л. „ку вар” (<рум. bucătar) /син.: кýвар/; 
вьнзьтóр нео л. „про да вац” (<рум. vânzătór) (син. прод áвац, џе сти јон áр, 

гк); 
вьньтóр нео л. „ло вац” (<рум. vânătór) /син.: лó вац (КГ), шúцер (Кл, Н, 

В, Р), јéгер (Л)/;
воп си тóр нео л. „бо ја ди сар, фар бар” (<рум. vopsitór) /син. фарб áр/; 
враьжи тó ра /КГ/ „вра ча ра” враьжи тó ра /КГ/ „вра ча ра” (уп. рум. vrăji

toáre; в. ни же V.2.2.) /син.: бајúли ца – КГ, баьји тó ра – Н, вражúли ца – КГ/; 
гар дијáн нео л. /мн. гар дијá ње/ „стра жар, чу вар, гар ди јан” (<рум. gardián); 
гре фијéр нео л. „суд ски чи нов ник, бе ле жник, пи сар” (<рум. gre fiér); 
дентúст нео л. „(док тор) зу бар” /син.: зуб áр/; 
дулгéр нео л. /рет ко/ „др во де лац, те сар” (<рум. dulghér) /син: дводлац, 

тúшлер, тьам плáр/;
елéв нео л. „уче ник, ђак “ (<рум. elév) /син.: уч′енúк/; 
зу грáв нео л. „мо лер” (<рум. zugráv) /син. арх. мó лер/;
ин ста ла тóр нео л. „ин ста ла тер” (<рум. instalatór); 
ин стрýктор нео л. „ин струк тор” (<рум. in strúctor) 
ин стрýктор де партúд нео л. „пар тиј ски ин струк тор /у вре ме ко му ни-

зма/” (<рум., in strúctor de partíd); 
ин џинéр нео л. „ин же њер” (<рум. in ginér) /син.: ин џинúр, ин џилúр/; 
кал дар áр арх. /фон. лик.: каьлдаьрáр, кьлдьрáр/ „ко тлар (тер мин ко ји озна-

 ча ва ром ско за ни ма ње)” (<рум. căldărár);
кан тонéр нео л. „же ле знич ки стра жар, чу вар пру ге, са о бра ћај ни це” 

(<рум. can to niér);
ка сијéр нео л. „ка сир, бла гај ник” (<рум. ca siér) /син., арх: касúр/; 
ко фет áр нео л. (КГ) „по сла сти чар” (рум. cofetár); 
кро ји тóр нео л. „кро јач” (<рум. croitór) /син. шнáјдер арх., кројáч′ нео л/; 
ла катýш нео л. /фон. лик.: лаькаьтýш, лькьтýш/ „бра вар” (<рум. lăcătúș) 

/син.: шлó сер/;
лафтáш „сви рач ви о ли не, ви о ло ни ста” (нај ве ро ват ни је по зајм ље ни ца 

из рум. бан. го во ра láută, lаutáș)11;
ма јóр нео л. /ре ђе/ „ма јор” (<рум. maiór);
лек трич′áн заст. /вар., нео л.: елeк трич′áн/ „елек три чар” (<рум. 

electricián) /син., ре ђе: елéктри чар (<срп., хрв.)/;
ма га зи јонéр нео л. „скла ди штар” (<рум. ma ga zionér);
мáјстор ин стрýктор12 „ин струк тор ко ји об у ча ва ђа ке” (<рум. máistru

in strúctor);
ма карџúу нео л. „рад ник на ди за ли ци” (<рум. macaragíu);
ма чел áр нео л. „ка са пин, ме сар” (<рум. măcelár) /син.: касá пин, комк áр/; 
мек áник нео л. „ме ха ни чар” (<рум. mecánic) /син., нео л., рет ко: мехá нич′ар/;
мек áник áу то нео л. „ау то ме ха ни чар” (<рум. mecánic áuto) /син., нео л., 

рет ко: ау то мехá нич′ар /;

11 По ре кло ове лек се ме је те шко утвр ди ти, а на ла зи мо је у ви ше је зи ка (в. Скок, II: 275).
12 Дво чла ни спој мáјстор ин стрýктор (КГ) на стао је пре ма ру мун ској сло же ни ци máistru 

in strúctor (<мáјстор + рум. in strúctor). 
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ми лицáн нео л. „по ли ца јац” (<рум. po lițái ) /син. по лиц áјац, по лицáј/;
минéр нео л. „ру дар” (<рум. минéр) /син.: ок нáр/; 
ме се ријáш „мај стор, до бар за на тли ја” (<рум. meseriáș) /син. мáјстор/; 
ми лицáн нео л. „ми ли ца јац” (<рум. mi lițiá n) /вар. нео л: по лицáј, по лицá јац/; 
мо дел áр нео л. „рад ник, из во ђач мо де ла” (<рум. modelár); 
мунч′итóр нео л. „рад ник” (<рум. muncitór) /син.: по словáч′, рá дник/; 
оспьтáр нео л. /фон. лик: оспат áр, оспаьтáр/ „ко но бар” (<рум. ospătár) 

/син. кéлнер, ко ноб áр – нео л./; 
оцел áр нео л. „ли вац, лив ни чар че ли ка” (<рум. oțelár); 
па дур áр нео л. /фон. лик: пьдур áр/ „шу мар” (<рум. pădurár) /син.: шум áр/; 
пáзник „чу вар (у не кој ин сти ту ци ји, пред у зе ћу и сл.), стра жар” (<рум. 

páznic) /~ де вьньто áре „ло во чу вар” (<рум. páznic de vânătoáre), ~ де ноá пте 
„ноћ ни чу вар”/; 

пан тоф áр нео л. „обу ћар” (<рум. pantofár) (КГ) /син., арх: папýч′áр, 
шýштер/;

па трóн нео л. /фон. лик, арх.: па тра óн/ „све тац, за штит ник до ма или 
по ро ди це, сла ва; вла сник, соп стве ник, па трон” (<рум. patrón); 

пе да гóг м., пе да гó га ж „вас пи тач, вас пи та чи ца” (<рум. pedagóg, peda gógă);
песк áр нео л. „ри бар” (<рум. pescár) /син: рúбар/; 
пúктор „сли кар” (<рум. píctor); 
пит áр „пе кар” (<рум. ди јал. /бан./ pitár <грч.); 
по лиц áјац /вар. по лицáј/ нео л. „по ли ца јац” (<рум. po lițái ) /вар. по лиц áјац, 

син.: ми лицáн/;
порт áр „1. пор тир; 2. гол ман” (<рум. portár) /син., рет ко, нео л.: гóл ман 

(<срп.), још ре ђе: врат áр (<хрв.)/;
поштáш „по штар” (<рум. poștaș) /вар. пошт áр/; 
прич′éптор арх. „др жав ни чи нов ник за ду жен за на пла ћи ва ње по ре за 

и зва нич них да жби на/так са” (<рум. perceptór <фр.); 
реџúзор „ре жи сер” (<рум. regízor); 
скри ји тор нео л. „пи сац” (<рум. scriitór) /син.: пúсац/; 
скулéрма трицéр нео л. „рад ник ко ји из ра ђу је алат” (<рум. sculérma

trițér); 
сó ра нео л. „(мед.) ме ди цин ска се стра” (<рум. sóră medicálă);
сó ра ме дик áлаь/ нео л. „(мед.) ме ди цин ска се стра” (<рум. sóră medicálă/);
спе кулáнт нео л. (<рум. speculánt) /фон. лик.: шпи кулáнт, шпе кулáнт/ 

арх. „спе ку лант, шпе ку лант”;
спортúв нео л. „спор ти ста” (<рум. spor tiv) /син., нео л. спортúст (<срп. 

спор ти ста), спортáш (нај но ви ја по зајм ље ни ца из хрв. је зи ка); 
спи јóн нео л. /ре ђе/ „шпи јун” (<рум. spión или нем. Spion) /син., арх. 

шпúјон/; 
струнг áр нео л. „стру гар, рад ник на стру гу” (<рум. strungár); 
студéнт нео л. „сту дент” (<рум. stu dent) /вар., арх. штудéнт/; 
су дóр нео л. „за ва ри вач, швај сер” (<рум. sudór); 
так си ме трúст нео л. „так си-шо фер, так си ста” (<рум. ta xi me tríst); 
тьам плáр нео л. /фон. лик: тьмплáр – нео л., рет ко/ „др во де лац, те сар” 

(<рум. tâmplár) /син.: дводлац арх., тúшлер арх., дулгéр нео л./; 
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ти ни киџ′úу нео л. „ли мар” (<рум. tinichigíu) /син., арх. клóн фер/; 
тра ду ка тóр нео л. „пре во ди лац, ту мач” (<рум. traducătór) /син. толмáчʹ, 

пре вó ди лац/;
то пи тóр нео л. „то пи о ни чар, та ли лац” (<рум. topitór); 
трак тторúст нео л. „трак то рист” (<рум. tractoríst); 
уч′енúк „ше грт, уче ник на за на ту” /син. шéгт/; 
флýраш „фру лаш” (<рум. fluieráș); 
фот балúст „фуд ба лер” (<рум. fotbalíst) /син. нео л.: фуд балéр (<срп), 

но го метáш рет ко (<хрв.)/; 
фо то грáф нео л. /фон. лик, арх. по то грáф/ „фо то граф” (<рум. fotográf ); 
фре зóр нео л. „фре зер” (<рум. frezór); 
фризéр нео л. „бер бе рин, фри зер” (<рум. frizér) /син., арх. бербéрин/; 
функ ци јон áр нео л. /фон. лик.: фук цјон áр/ „чи нов ник” (<рум. funcționár); 
хан/д/балúст нео л. „ру ко ме таш” (<рум. handbalíst) /син., нео л., рет ко: 

ру ко метáш (<срп.)/;
царáн нео л. „па ор, се љак” (<рум. țărán) /син.: агри кул тóр, сељáк, пáур/;
џе сти јон áр нео л. „про да вац” (<рум. gestionár) /син. прод áвац, вьнзьтóр, 

гк).

2.2.2. не мач ког: 
биртáш „вла сник ка фа не; онај ко ра ди у ка фа ни; крч мар, бир таш, го-

сти о ни чар” (<нем. Wirt, Wir tsha us) /в. РСГВ, 1: 106; уп. рум. birtáș/; 
бóк тер арх. „по моћ ни оп штин ски слу жбе ник; ноћ ни стра жар” (<нем. 

Wächter; уп. и мађ. bak ter, рум. boáctăr <нем.); 
дóк тор /фон. лик: дóк тер арх./ (<нем. Dọktor) /~ за лýђе; ~ за мáру (син., 

нео л. ~ ве те рин áр) „док тор ве те ри нар”/; 
јéгер (Л) арх. „ло вац” (<нем. Jäger) /син.: vьnьtór, лó вац, пýшкар (КГ), 

шúцер (Кл, Н, В, Р)/;
кáнтор „цр кве ни по јац” (<нем. Kạntor); 
ка пелáн „по моћ ни, мла ђи све ште ник (у ка то лич кој цр кви)” (<нем. Kaplạn); 
касúр „ка сир, бла гај ник” (<нем. Kas si e rer) /син.: ка сијéр/; 
кéлнер нео л. „ко но бар” (<нем. Kel lner) /син., нео л.: оспьтáр, ко ноб áр/; 
клóн фер арх. „ли мар” (<нем. Klemp ner) /син., нео л. ти ни киџ′úу/; 
куршмúт арх. „не ка да шњи на зив за ве те ри на ра ко ји ни је имао фа кул-

тет ско обра зо ва ње” (<нем. Kurschmied); 
ин џинúр /фон. лик, арх.: ин џилúр/ „ин же њер” (<нем. In ge ni e ur) /син., 

нео л.: ин џинéр (<рум.)/; 
мáјстор „мај стор, за на тли ја” (<нем. Me i ster); 
мајýр „ма јор” (<нем. Ma jor) /вар., нео л., рет ко: ма јóр/; 
мó лер арх. (<нем. ди јал. Mo ler, нем. књ. Ma ler) „мо лер” /син., нео л., ре ђе: 

зу грáв/; 
пáур арх. „па ор, се љак” (<нем. Ba u er) /син. нео л.: агри кул тóр, сељáк, 

царáн/; 
па тра óн арх. /фон. лик, нео л.: па трóн/ „све тац, за штит ник до ма или 

по ро ди це, сла ва; вла сник, соп стве ник, па трон” (<нем. Pa tron); 
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пúнтер арх. „ба чвар, пин тар, пин тер” (<нем. Pin ter или <мађ. pin ter) /
син.: кáцар/;

пошт áр м, по штарúца  ж /вар. поштáш/ „по штар, по штар ка” (<нем. 
Pọst + суф. -ар; в. и рум. poștar, poștaș); 

рéгрут „ре грут” (<нем. Rec rut); 
тúшлер /фон. лик, ре ђе: тúшљер/ „др во де лац, те сар” (<нем. Tischler) /

син. дводлац, тьам плáр, дулгéр/; 
фарб áр „бо ја ди сар, фар бар” /в. над. Фарб áр, Фар барúца – К/ (<нем. 

Färber) /син. нео л. воп си тóр/; 
фéштер арх. /иза шао из упо тре бе/ „шу мар, шу мар ски ињ же њер” (<нем. 

Förster) /в. топ. Фéште ро ва градúна – К/;
финáнц /фон. лик: финá нац/ арх. „слу жбе ник, чи нов ник ко ји ра ди у 

фи нан сиј ској ин сти ту ци ји; фи нан сиј ски за ступ ник” (уп. нем. fi nan ziẹll ) /
син., нео л.: аџ′éнт фискáл/;

по то грáф арх. /фон. лик, нео л. фо то грáф/ „фо то граф” (<нем. Pho to graph); 
фýшер „слаб за на тли ја, пе тља нац” (<нем. Pfuscher) /син.: кпе ла/; 
шкул áр /дем. шкул áрак/ „шко ла рац, уче ник, ђак” (<нем. Schüler) /син., 

нео л.: ýч′еник, елéв/; 
швúнглер арх. /рет ко/ „ва ра ли ца, об ма њи вач; не по у здан чо век” (<нем. 

Schwin dler);
шúнтер „шин тер” (<нем. Schin der); 
шúцер (Кл, Н, В, Р) „ло вац” (<нем. Schütze „стре лац, га ђач”) /син.: 

vьnьtór, лó вац, пýшкар (КГ), је гер (Л)/; 
шлó сер арх. „бра вар” (<нем. Schlos ser) /син., нео л. лаькаьтýш/; 
шмéкер „лу кав” (<нем. Schmec ker, уп. рум. șmécher <нем.); 
шнáјдер арх. „кро јач” (<нем. Schne i der) /син., нео л.: кројáч′, кро ји тóр/; 
шофéр „шо фер” (нај ве ро ват ни је из нем. Cha uf fe ur; в. и мађ. sofőr, рум. 

șofér);
штудéнт арх. „сту дент” (<нем. Stu dent) /син., нео л. студéнт/; 
шпúјон арх. „шпи јун” (<нем. Spion) /син., нео л., ре ђе: спи јóн/; 
шпи кулáнт /фон. лик.: шпе кулáнт, спе кулáнт нео л./ „спе ку лант, шпе-

ку лант” (<нем. Spe ku lant); 
шýштер (КГ) „обу ћар” (<нем. Schu ster) /син.: папýч′áр, пан тоф áр нео л./.

2.2.3. ма ђар ског:
мéшћ′ер м / мешћ′ерó ња ж арх. „учи тељ/учи те љи ца; учи те ље ва су пру-

га/” (<мађ. me ster „ма е стро, учи тељ, на став ник”) /син., нео л: уч′úтељ, вар. 
дру гуч′úтељ  м, учʹитéљи ца ж (рет ко), ьнвьцьтóр, ьнвьцьтó ра/; 

пич′кáш по грд. „де чак, мом чић; жу то кљу нац ко ји се пра ви ва жан, који 
се бе по ку ша ва при ка за ти у бо љем све тлу не го што је сте у ствар но сти, уо бра-
же ни мла дић” (уп. срп. по кр. бùчкaш „ло пов, скит ни ца, би тан га”) (<мађ. 
bicskás), али не ис кљу чу је мо мо гућ ност да је ау тох то на, ка ра шев ска тво ре-
ви на /од осно ве лек се ме за жен ски пол ни ор ган + суф. -аш/); 

толмáчʹ арх. „пре во ди лац, ту мач” (<слов. tlŭmáčĭ; в. и мађ. tolmács, 
нем. Dol metsch) /син., нео л. тра ду ка тóр, пре вó ди лац/; 
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примáш „пр ви, глав ни ви о ло ни ста у ма лом ор ке стру на род не му зи ке” 
(<мађ. primás, уп. рум. primáș <мађ.);

 фéлчʹер арх. „аси стент, ви дар ник са за вр ше ном пост ли це ал ном ме ди-
цин ском шко лом” (<мађ. fel cser или <нем. Feldsche) /син., нео л.: асистéнт 
ме дикáл/; 

фишк áр /вар. фишкáл (в. Пе тро вич, 1935: 106)/ арх. „адво кат” (<мађ. 
fiekális) /син. нео л. адвокáт/;

ч′ижмáр /фон. лик: ч′измáр13/ „чи змар” (<мађ. csi zma или <тур. çizme); 
ч′úкош – лек се ма са чу ва на да нас са мо у на дим ку Ч′úкош /К/ „ко њу шар, 

чу вар ко ња” (<мађ. csikó).

2.2.4. срп ског или хр ват ског: 
ар мо никáш /фон. лик: хар мо никáш/ нео л. „хар мо ни каш” (<срп. хар мо

ни каш) /син.: акор ди јонúст, (у го во ру ста ри је ге не ра ци је) кор ди јонúст/; 
гóл ман нео л. /рет ко/ „/фуд бал/ гол ман” (<срп.) /син., нео л. порт áр/;
врат áр нео л. /вр ло рет ко/ „/фуд бал/ гол ман” (<хрв.) /син.: порт áр, гóл ман/; 
зе мљор áдник „зе мљо рад ник, се љак” (<рум. agricultór) /син., нео л. царáн, 

агри кул тóр, се љак, пáур арх./; 
зуб áр нео л. „зу бар” /син., нео л. дентúст/; 
елéктри чар нео л. „елек три чар” (<срп., хрв) /син.: лек трич′áн, елeк три

ч′áн/; 
ка занџ′úја  „вла сник ка за на за пе че ње ра ки је, ка зан џи ја” (<срп. ка зан

џи ја или <тур. ka zan ci) /син. ка зан áр/; 
ко ноб áр нео л. /ре ђе/ „ко но бар” /син., нео л.: кéлнер, оспьтáр/; 
ко шаркáш нео л. „ко шар каш” (<срп.) /син., нео л. ба скет балúст  (<рум.)/; 
кројáч′ нео л. „кро јач” (<срп.) /син., арх: шнáјдер/; 
кру нич′áр м, кру нич′áр ка ж „му шка или жен ска осо ба мо ли лац кру ни це” 

(<хрв.);
лó вац нео л. (КГ) „ло вац” (<срп.) /син.: пýшкар (К, Ј), vьnьtór, (КГ), шúцер 

(Кл, Н, В, Р, јéгер (Л)/; 
мехá нич′ар нео л. /рет ко/ „(ау то)ме ха ни чар” (<срп., хрв) /син., нео л. мекá

ник (<рум.)/;
но го метáш нео л. /рет ко/ „фуд ба лер, но го ме таш” (<хрв) /син., нео л: фуд

балéр (<срп.), фот балúст (<рум.)/;
пéкар заст. /рет ко/ „пе кар” /син, нео л: брут áр/; 
пре вó ди лац нео л. „пре во ди лац, ту мач” (<срп.) /син. толмáчʹ арх., тра

ду ка тóр нео л./;
ру ко метáш нео л. „ру ко ме таш” (<срп.) /син., нео л. хан/д/балúст (<рум.)/;
спортáш нео л. „спор ти ста” (<хрв.) /син. спортúст, спортúв/; 
спортúст м, спортúс/т/ки ња нео л. „спор ти ста, спор тист ки ња” (<срп.) 

/син. спортáш (нај но ви ја по зајмљ. из хрв. је зи ка), спортúв (<рум.)/; 
ýч′еник нео л. „уче ник, ђак” (<срп., хрв.) /син.: елéв, шкул áр/;

13 Мо гу ће је да је овај фо нет ски лик на стао у но ви је вре ме ана ло ги јом пре ма рум. лек се ми 
cízmă (<мађ.).
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уч′úтељ нео л. /вар.: дру гуч′úтељ  м, уч′итéљи ца ж/ „учи тељ, учи те љи ца” 
/син. мéшћ′ер арх., ьнвьцьтóр нео л./;

фуд балéр нео л. „фуд ба лер” (<срп) /син.: но го метáш нео л., рет ко (<хрв.), 
фот балúст (<рум.)/.

2.2.5. тур ског:
бербéрин арх. „бер бе рин, фри зер” (<тур. ber ber; уп. срп. бер бе рин) /син., 

нео л. фризéр/;
кáлфа „кал фа, по моћ ник мај сто ра” (<тур. kal fa <арап.; в. и рум. cálfă);
касá пин „ка са пин, ме сар” (<тур. ka sap <арап.) /син.: ма чел áр, комк áр/;
ка лајџ′úја  арх. „за на тли ја ко ји се ба ви ка ла ји са њем по су да, ка лај џи ја” 

(<тур. ka laycı); 
па пуч′áр  /КГ/ „обу ћар” (<папýч′á /КГ/ „ци пе ла” <тур. papuç) /син.: шýштер 

(<нем.), пан тоф áр (<рум.) /; 
пу стаúја  „пу стà хи ја, ло пов, кра дљи вац; хај дук, на сил ник” (<тур.)14 /

син. лó тар/;
шéгт арх. „ше грт, де чак или мла дић ко ји учи за нат” (<тур. șakirt <aрап.) 

/син. уч′енúк (<рум.)/.

2.2.6. грч ког:
пит кáр арх. „за на тли ја ко ји је из ра ђи вао и про да вао ли ци тар ска ср ца 

на сај мо ви ма, се о ским сла ва ма” (<пúтка /КГ/ „хлеп чић” /дем. од пúта „хлеб” 
– бал кан ски гре ци зам/15 + суф. -ар/);

поп „све ште ник, поп(а)” (<грч. ποπ) /син. го спó дин/.

За кључ на раз ма тра ња

На осно ву ети мо ло шке ана ли зе лек сич ке гра ђе мо гу се из ве сти не ко-
ли ко ва жни јих за кљу ча ка у ве зи са тер ми но ло ги јом из на ве де них до ме на 
људ ске ак тив но сти за бе ле же не у КГ, ко је са же то из но си мо у на став ку.

1. Као што се из на ве де не ана ли зе ви ди, по ре кло тер ми но ло ги је ко ја 
је сте пред мет овог ра да је дво ја ко – ау тох то но сло вен ско (пре те жно срп ског/
ка ра шев ског ка рак те ра) и стра но (не сло вен ско).

1.1. Зна ча јан број тер ми на ау тох то ног, сло вен ског по ре кла кон зер ви сан 
је у КГ. Од тих тер ми на, ма ло број ни су они из пр ве под гру пе (в. го ре IV.1.1.) 
ко ји име ну ју зва ња, ти ту ле, чи но ве, срод ство (8+2), што је оче ки ва но, ако се 
има у ви ду да се та кви тер ми ни по зајм љу ју из је зи ка на ро да ко ји вла да не ком 
те ри то ри јом/др жа вом, али су знат но број ни ји они из дру ге под гру пе (IV.2.1.) 
ко ји име ну ју за на те и за ни ма ња (54). Ме ђу тер ми ни ма сло вен ског по ре кла, 
зна тан је број оних ко ји сво јим об ли ком упу ћу ју на за кљу чак да су: 

14 Од до ма ће, сло вен ске ре чи пуст из ве ден об лик (сло же ни ца) по узо ру на тур ци зме спа
хи ја, да хи ја (в. РСХКЈ, том 5, стр. 297).

15 пи та је оп ште бал кан ска лек се ма. Пре ма Ско ку, бал кан ски је гре ци зам (Skok, II: 665), 
али не ис кљу чу је мо мо гућ ност да је сло вен ског по ре кла (уп. рус. пи тать „хра ни ти”).
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а) ство ре ни на ка ра шев ском те ре ну16: вар нич′áр, кнезúца (уп. срп. кне
ги ња), шурњáк, ви цикнéс, бајúли ца, дружбúст, ја лов нич′áр , комк áр, кр̥пéла, 
па пуч′áр , по пивáчʹ, кáцар, тéслер;

б) ар ха ич ни об ли ци кон зер ви са ни, нај ве ро ват ни је, и „по др шком” истих 
или ве о ма слич них ру мун ских лек се ма, ина че сло вен ског по ре кла: вар áр, 
кош áр, лó тар, тúзул;

в) хи брид не тво ре ви не на ста ле та ко ђе на ка ра шев ском те ре ну: баьји тó
ра (вид. IV.2.1, на по ме на 5), фи ризáч′ и др.

2. Ве ли ки је број по зајм ље них тер ми на. Ана ли за гра ђе ука зу је на то да 
су по зајм љи ва ни тер ми ни из ви ше ис тра же них до ме на људ ске де лат но сти, 
пре све га из по ли тич ко-ад ми ни стра тив ног, вој ног и еко ном ског (ин ду стри-
ја, по љо при вре да, за нат ство, уго сти тељ ство), али и из до ме на школ ства, 
здрав ства, спор та, срод ства и др.

2.1. Нај че шће су по зајм љи ва ни тер ми ни ко ји озна ча ва ју ти ту ле, зва ња, 
чи но ве (ко ји ре флек ту ју по ли тич ко-ад ми ни стра тив ну ствар ност у из ве сним 
пе ри о ди ма, али је та ствар ност/при ли ке ко ја се то ком вре ме на ме ња па се 
он да уно се но ве по зајм ље ни це), углав ном но ве ре а ли је ко је се не из бе жно 
стал но ја вља ју као ре зул тат ево лу ци је дру штва. Ви дљи ви су у кор пу су по-
зајм ље ни ца лек сич ки сло је ви ко ји ве ро до стој но од сли ка ва ју раз вој дру штва, 
про ме не ко је са со бом до но си тај раз вој и но ве ре а ли је. Илу стра ци је ра ди, 
из но си мо са мо не ко ли ко од мно го број них та квих при ме ра сло је ви то сти у 
лек си ци, са на по ме ном да су на ве де ни тер ми ни и да нас у упо тре би: ге нер áр 
арх. (<нем.) / ге нерáл нео л. (<нем.)/ – џ′енерáл нео л. (<рум.); пýшкар – шúцер 
/јéгер/ (<нем.) – vьnьtór; лó тар (<слов.) – пу стаúја  (<тур.) / áјдук (<тур.); нат
áрош (<мађ.) – се крет áр (<рум.) – тáјник (<хрв.); минúстер арх. (<нем.) – 
минúстру нео л. (<рум.); нéмеш арх. (<мађ.) – нó бил (<рум.); гроф (<мађ., нем.) 
– бојéр / кјабýр нео л. (<рум.); шурњáк (слов.) – шó гор <мађ.) – кумнáт(ул) 
(<рум.); др̥водẹ́лац (слов.) – тúшлер (<нем.) – дулгéр (<рум.) / тьам плáр (<рум.); 
комк áр (слов.) – касá пин (<тур.) – ма чел áр (<рум.); фарб áр (<нем.) – воп си тóр 
(<рум.); мéшћ′ер (<мађ.) – уч′úтељ /дру гуч′úтељ / (<срп.) – ьнвьцьтóр (<рум.); 
шнáјдер (<нем.) – кро ји тóр (<рум.) – кројáч′ (<срп.) и мно ги дру ги.

2.2. Ме ђу по зајм ље ни ца ма но ви јег да ту ма на ла зи мо и оне ко је су у КГ 
ушле из срп ског и, на ро чи то по сле 1990. го ди не, из хр ват ског је зи ка. Про-
блем пре ци зи ра ња из ко јег од ова „два” је зи ка су оне ушле у КГ је сте ве о ма 
те жак. Ипак, при од ре ђи ва њу по ре кла ова квих тер ми на тре ба узе ти у об зир 
два кри те ри ју ма, на и ме: а) хро но ло шки – при бли жно вре ме ка да је тер мин 
по зајм љен (а за то је нео п ход но вр ло до бро по зна ва ње ка ра шев ских при ли ка), 
и б) лек сич ки – тј. об лик по зајм ље ног тер ми на. Ов де тре ба још пре ци зи ра ти 
да је ути цај срп ског, пре све га књи жев ног је зи ка и ста ри ји и ја чи, а он је ин-
тен зив ни је по чео да се ис по ља ва по сле Дру гог свет ског ра та,17 пр вен стве но 

16 Углав ном су то лек се ме са сло вен ским ко ре ном или осно вом из ве де ни са стра ним, пре-
те жно ру мун ским су фик си ма или обр ну то.

17 До та да је ве о ма слаб срп ски ути цај на КГ оства ри ван је ди но у ме ђу соб ним, ипак до ста 
спо ра дич ним кон так ти ма из ме ђу Ка ра ше ва ка и Ср ба (ка ко због при лич не уда ље но сти јед них од 
дру гих, та ко и због при па да ња раз ли чи тим ве ро и спо ве сти ма).
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пре ко сред ста ва јав ног ин фор ми са ња (но ви не, ра дио, те ле ви зи ја, а у по след ње 
две-три де це ни је – ин тер нет) и, у ма њој ме ри, по сред ством шко ле.18 Хр ват-
ски ути цај се ја вља тек у ме ђу рат ном пе ри о ду, на кон пот пи си ва ња Кон ве
ци је о уре ђе њу ма њин ских основ них шко ла у Ба на ту из ме ђу Ју го сла ви је и 
Ру му ни је (на сна зи од 1933. до 1946. го ди не), ка да су у ка ра шев ске шко ле 
до шли кон трак ту ал ни учи те љи из Хр ват ске, али је тај ути цај био ве о ма слаб, 
ско ро бе зна ча јан. Кон стан тан и ду го трај ни ји ути цај, али та ко ђе сла бог ин-
тен зи те та, вр шен је пре ко ка то лич ке цр кве, по сред ством све ште ни ка хр ват-
ске на ци о нал но сти (ма ло број них ипак) и цр кве не ли те ра ту ре до пре мље не 
из Хр ват ске. Мно го сна жни ји хр ват ски ути цај ис по љио се од 1995. го ди не 
на о ва мо, ка да је Хр ват ска по ну ди ла Ка ра шев ци ма хр ват ско др жа вљан ство 
и ка да су мно ги Ка ра шев ци оти шли на при вре ме ни рад у Хр ват ску.19 Та ко, 
нпр., тер ми ни као што су ар мо никáш, гóл ман, ка занџ′úја , ко ноб áр, ко шаркáш, 
кројáч′, спортúст, пéкар, пре(т)сẹ́дник, под то фицúр и још не ки ушли су из 
срп ског је зи ка, док су хр ват ске про ве ни јен ци је тер ми ни као кру нич′áр, 
кáнтор, тáјник, врат áр, спортáш и још не ки.

2.3. Осим срп ских, од но сно хр ват ских, и код по је ди них по зајм ље ни ца 
из дру гих је зи ка те шко се мо же са си гур но шћу утвр ди ти из ко јег су је зи ка 
ушле у КГ, јер ни су рет ки слу ча је ви, као што је по зна то, да се из јед ног у 
дру ги је зик не по зајм љу је увек не по сред но, већ по сред ством не ког тре ћег 
је зи ка. Ево не ко ли ко та квих слу ча је ва: бóк тер, минúстер, шофéр, примáш, 
ч′ижмáр и др.

2.4. Нај сна жни ји ути цај, ина че кон стант ни и нај ду го трај ни ји (ви ше ми-
ле ни јум ски), на КГ из вр шио је ру мун ски је зик, ко ји је на ро чи то јак био по сле 
Дру гог свет ског ра та. Од укуп но 326 ана ли зи ра них тер ми на из обе ју гру па 
– IV.1. (103) и IV.2. (223), чак 150 је су ру мун ске по зајм ље ни це, број ко ји да-
ле ко над ма шу је не са мо уку пан број ау тох то них тер ми на (61) већ и уку пан 
број по зајм ље ни ца из оста лих је зи ка (115). Ра ди сти ца ња што ве ро до стој ни-
је сли ке ути ца ја ру мун ског и дру гих је зи ка у лек си ци КГ, из но си мо број 
по зајм ље них тер ми на из сва ког је зи ка, за сва ку од на ве де них две ју гру па 
(IV.1. и IV.2.):

IV.1. Зва ња, ти ту ле, чи но ви, срод ство

рум. нем. мађ. срп./хрв. тур.
58 

(56,31%)
13

(12,62%)
9

(8,73%)
9

(8,73%)
5

(4,85%)
Укуп но по зајм ље них тер ми на: 94 (=91,24%) + ау тохт. терм.: 9 (=8,73%)

18 Тре ба на по ме ну ти да су по сле Дру гог свет ског ра та у ка ра шев ским шко ла ма функ ци о-
и са ла два од се ка – је дан са срп ско хр ват ским на став ним је зи ком (све до 1961. го ди не), на ко јем су 
на ста ву из во ди ли ве ћи ном на став ни ци Ср би из ру мун ског Ба на та, а дру ги са ру мун ским на став-
ним је зи ком. 

19 Ка ра шев ски га стар бај те ри у Хр ват ској ни су се ду го за др жа ли (не ко ли ко го ди на), јер је 
ве ћи на њих, са хр ват ским пу тов ни ца ма (због ко јих је нај ве ћи број њих при хва тио хр ват ско др жа-
вљан ство у тим го ди на ма), оти шао на рад у за пад но е вр оп ске зе мље.
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IV.2. За на ти, за ни ма ња

рум. нем. мађ. срп./хрв. тур. грч.
92

(41,25%)
38

(17,04%)
9

(4,70%)
23

(10,31%)
7

(3,13%)
2

(0,89%)
Укуп но по зајм ље них тер ми на: 171 (77,32%) + ау тохт. терм.: 52 (23,31%)

2.5. Кон ста ту је мо да се број ни по зајм ље ни тер ми ни у да љој про шло сти 
за др жа ва ју у лек сич ком фон ду КГ и на по ре до се упо тре бља ва ју, исти на, нај-
че шће са ма њом фре квен ци јом, са по зајм ље ни ца ма но ви јег да ту ма: (па пу ч′áр  
(<тур.) – шýштер (<нем.) – пан тоф áр (<рум.); тúшлер (<нем.) – тьам плáр / 
дулгéр (<рум.); шпúјон (<нем.) – спи јóн (<рум.) и др. 

2.6. Ни су, ипак, рет ки слу ча је ви ка да се ау тох то ни или ста ри је по зајм-
ље ни тер ми ни рав но прав но (чак и че шће) упо тре бља ва ју са по зајм ље ни ца-
ма но ви јег да ту ма, као у слу ча је ви ма: кнес (<слов.) – прим áр (<рум.); ок нáр 
(<слов.) – минéр (<рум.); рúбар (<слов.) – песк áр (<рум.); пúсац (<слов.) – 
скри ји тор (<рум.); сýдац (<слов.) – жу де каьто р (<рум.); кат áна (<мађ.) – 
војнúк „вој ник” /вар.: солдáт (<рум.) и др.

2.7. На кон ду жег или кра ћег вре ме на упо тре бе, до ста по зајм ље ни ца или 
и ау тох то них сло вен ских лек се ма нај пре се све ре ђе упо тре бља ва (дерéктор, 
профéсер, ге нер áр, примпéтор, ко мендáнт, ка пр áр, нéмеш, тáјник, лó тар, 
тéслер, дулгéр, штудéнт, бóк тер, клóн фер, куршмúт, ин џилúр, финáнц и 
финá нац, шлó сер, пит кáр и др.), а по том из ла зе из ак тив ног, по не кад и из 
па сив ног, реч нич ког фон да (в., нпр.: фéштер, ч′úкош, кмéт, комк áр). 

 Нај че шћи узрок иш че за ва ња по је ди них ау тох то них или по зајм ље них 
тер ми на је сте не ста ја ње по је ди них ре а ли ја или се ста ри ау тох то ни или по-
зајм ље ни тер ми ни из до ми нант ног је зи ка у јед ном пе ри о ду (нпр. тур ски, не-
мач ки, ма ђар ски) за ме њу ју но вим по зајм ље ни ца из је зи ка ко ји пре у зи ма ју 
до ми на ци ју од прет ход ног (ру мун ски, ен гле ски), али по сто је и дру ги узро ци.

3. У усло ви ма ду го трај них је зич ких кон та ка та, од но сно ме ђу соб них 
ути ца ја и ин тер фе рен ци ја на је зич ком пла ну, као што је слу чај са Ка ра шев-
ци ма и Ру му ни ма, по не кад на ста ју хи брид не тво ре ви не у тер ми но ло ги ји КГ, 
то јест узи ма се осно ва /или ко рен/ из јед ног је зи ка и су фикс из дру гог је зи ка, 
или пак твор бом сло же ни ца са ау тох то ном, сло вен ском и стра ном осно вом, 
као у сле де ћим при ме ри ма: баьји тó ра (<слов. ба ји ти, КГ бајúли ца: ба ји + -и– + 
рум суф. -oa re ана ло ги јом пре ма рум. vrăjitoáre), вра жи тó ра /враьжи тó ра, 
врьжи тó ра/ (<слов. вра жа ти /враж/ + -и– + рум суф. -oa re); вицẹпресẹ́дник 
(<рум. více твор бе ни еле ме нат са зна че њем „за ме ник, адјункт” + слов./срп. 
пред сед ник); ви цикнéс, ко мандáнт от ар матé, фи ризáч′ и др.

4. Ана ли зи ра но је (у обе гру пе) укуп но 326 тер ми на, од ко јих су:

Ау тох то ни 
(сло вен ски,

срп ски)

Ру мун.
по ре кла 

Не мач ког
по ре кла 

Ма ђар ског
по ре кла 

Срп ског/
хр ват ског
по ре кла 

Тур ског
по ре кла 

Грч ког
по ре кла

61
(18,71%)

150
(46,01%)

51
(15,64%)

18
(5,52%)

32
(9,81%)

12
(3,68%)

2
(0,61%)
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Број ру мун ских по зајм ље ни ца на гло је по рас тао по сле Дру гог свет ског 
ра та, по го то во по сле 1960. го ди не ка да су у ка ра шев ским на се љи ма уки ну те 
шко ле са на став ним срп ско хр ват ским је зи ком. Тај из у зет но сна жан ути цај 
ру мун ског је зи ка на КГ, ко ји је пре тио да го во ри Ка ра ше ва ка из гу бе свој сло-
вен ски, срп ски ка рак тер за не ко ли ко де це ни ја и, ау то мат ски, да се Ка ра шев ци 
уто пе у ру мун ску ма су, ма ло су убла жи ли, ус по ри ли срп ски ра дио-про гра-
ми, а још ма ње гле да ње срп ске те ле ви зи је (због ло шег сиг на ла у Ка ра шкој 
до ли ни). Спас од гу бље ња иден ти те та и пот пу не ру му ни за ци је Ка ра ше ва ка 
(али и оста лих Ср ба у ру мун ском Ба на ту) сти гао је по чев од 1990. го ди не 
ка да су сте ге ру мун ског ко му ни стич ког ре жи ма од стра ње не, али то но ва 
до ба до не ло је но ве (чак и ве ће) опа сно сти ко је мо гу до ве сти до ста бр зо до 
гу бље ња иден ти те та ка ра шев ске ет нич ке оа зе (ма сов ни од ла зак на рад у 
ино стран ство са ве о ма сла бим из гле ди ма за по вра так у род ни крај, до би ја ње 
стал ног бо рав ка и, по том, др жа вљан ства у за пад но е вроп ским зе мља ма и сл.). 
Ина че, вр ло бр зо по сле па да ко му ни стич ког ре жи ма у Ру му ни ји, ме сто ру-
му ни за ци је за по чео је про цес по хр ва ћи ва ња Ка ра ше ва ка ко ји, без двој бе, 
свим сво јим нај бит ни јим и нај ре ле вант ни јим је зич ким и ет но ло шким еле-
мен ти ма при па да ју срп ском ет нич ком кор пу су.
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СКРА ЋЕ НИ ЦЕ ЗА НА СЕ ЉА
В – Вóд ник
Ј – Јáбалч′е 
К – Карá ше во
Кл – Кло кó тич′
Л – Лýпак
Н – Нéрмић′
Р – Рáвник

ТЕХ НИЧ КЕ СКРА ЋЕ НИ ЦЕ:
арап. – арап ски (је зик)
арх. – ар ха и зам, за ста ре ла реч
бан. – ба нат ски
вар. – ва ри јан та
грч. – грч ки 
ди јал. – ди ја ле кат ски
ж – жен ски род
КГ – ка ра шев ски го во ри
м – му шки род
лат. – ла тин ски
мађ. – ма ђар ски
мед. – ме ди ци на 
над. – на ди мак 
нем. – не мач ки 
нео л. – нео ло ги зам, по зајм ље ни ца но ви јег да ту ма
по грд. – по грд но
по кр. – по кра јин ски 
рум. – ру мун ски
рус. – ру ски
с – сред њи род 
син. – си но ним
слов. – сло вен ски, оп ште сло вен ски
срп. – срп ски 
ср хр. – срп ски/хр ват ски
топ. – то по ним
тур. – тур ски 
хрв. – хр ват ски 
фон. лик – фо нет ски лик
фр. – фран цу ски
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DE NU MI RI LE TI TLU RI LOR, GRA DE LOR, FUNCȚII LOR, OCU PAȚII LOR  
ȘI ME SE RI I LOR ÎN GRA I U RI LE CA RAȘOVE NE

Mi haj N. Ra dan, Mi lja na-Rad mi la Us ka tu

Re zu mat

În pre zen ta luc ra re au to rii continuă cer ce ta rea le xi cu lui gra i u ri lor ca rașove ne din 
di fe ri te do me nii de ac ti vi ta te (ca sa și obi ec te le de uz ca snic, ter mi no lo gia ca ru lui, a 
cojocăritului, păstoritului, fierăriei ș.a.). Ast fel, în stu diul de față sunt in ven ta riați și ana-
li zați ter me nii ca re de nu mesc ti tlu ri, gra de, funcții, ocu pații și me se rii în gra i u ri le sârbești 
ca rașove ne din Ba na tul românesc. Ma te ri a lul adu nat este su pus ana li zei eti mo lo gi ce cu 
sco pul de a sta bi li ra por tul din tre ter me nii sârbești (sla vi) con ser vați din do me niul pre ci zat 
și cei împrumutați din lim bi le al tor et nii cu ca re ca rașove nii au fost sau sunt și în pre zent 
în con tact de–a lun gul tim pu lui sau din terțe lim bi ca re au exer ci tat o oa re ca re in fluență în 
mod in di rect asu pra gra i u ri lor ca rașove ni lor. În acest con text, va fi analizată in ten si ta tea 
in fluenței  străine asu pra le xi cu lui ace stor gra i u ri, în ge ne ral, și totodată va fi efectuată 
o ie rar hi za re a lim bi lor din ca re s–au făcut împrumuturile.

CU VIN TE CHE IE: gra i u ri le ca rașove ne, Ba na tul românesc, ter mi no lo gie, le xi cul 
au toh ton, împrumuturi, in fluențe și in ter fe rențe.

THE NA MES OF THE TI TLES, DE GRE ES, FUN CTI ONS, OC CU PA TI ONS  
AND TRA DES IN THE CA RAŞOV A DI A LECTS

Mi haj N. Ra dan, Mi lja na-Rad mi la Us ka tu

Sum mary

In this ar tic le the aut hors con ti nue the le xi cal re se arch of the di a lects from Ca raşov a 
in va ri o us ac ti vity do ma ins (ho u se and ho u se hold ob jects, ter mi no logy of the wa gon, of 
fur pro ces sing, she ep bre e ding, blac ksmit hing, etc). As such, the cur rent study com pri ses 
and in ven tory and an analysis of the terms de no mi na ting ti tles, de gre es, fun cti ons, oc cu-
pa ti ons and tra des in the Ser bian di a lects of Ca raşov a in the Ro ma nian Ba nat. The gat he red 
ma te rial is su bjec ted to an etymo lo gi cal analysis with the pur po se of esta blis hing the 
re la tion bet we en the Ser bian (Sla vic) terms pre ser ved in the spe ci fied do main and tho se 
bor ro wed from the lan gu a ges of ot her et hni ci ti es with which the Ca raşovans we re or 
pre sently are in con tact, or tho se from ot her lan gu a ges which in di rectly in flu en ced the 
di a lects of Ca raşov a. In this con text, a ge ne ral analysis of the in ten sity of the fo re ign 
in flu en ce on the vo ca bu lary of the se di a lects will be con duc ted, and at the sa me ti me a 
hi e rarchy of the „bor ro wing” lan gu a ges will be esta blis hed. 





UDC 392.5(498.5)”17”

Љ и  љ а  н а  И .  П у  з о  в и ћ

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

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се из но се по да ци о не ко ли ко суд ских спо ро ва ко ји су 
во ђе ни пред Кон зи сто ри јом Те ми швар ске епар хи је, а од но се се на брач ну, ве ћи ном 
бра ко ра звод ну про бле ма ти ку. Ста вља њем у ши ри дру штве ни кон текст, до при но-
се са гле да ва њу сва ко днев ног жи во та пра во сла ва ца у Те ми швар ској епар хи ји сре-
ди ном XVI II ве ка.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: брак, брач ни жи вот, раз вод, Епар хиј ска кон зи сто ри ја, Те-
ми швар ска епар хи ја, Ба нат, XVI II век.

Про у ча ва ње брач ног жи во та на ро да у Те ми швар ској епар хи ји то ком 
XVI II ве ка ма ли je при лог са гле да ва њу дру штве них и кул тур них при ли ка 
на шег и су сед них на ро да у по ме ну том пе ри о ду. Са чу ва ни исто риј ски из во ри, 
ко ји са др же све до чан ства о брач ним при ли ка ма, ве ћи ном по ти чу из суд ских 
про це са, те сто га го во ре о не га тив ним по ја ва ма, али упра во због то га што 
са др жа јем од сту па ју од иде ал ног и ис прав ног, до при но се ре ал ни јем са гле-
да ва њу сва ко днев ног жи во та љу ди у про шло сти. 

Чи ном вен ча ња озва ни ча ва ла се брач на за јед ни ца бу ду ћих су пру жни ка 
и за по чи њао је њи хов за јед нич ки жи вот. Вен ча њу су прет хо ди ли до га ђа ји 
ко ји су се ме ња ли вре ме ном и за ви си ли од ме ста, окру же ња, ло кал них оби-
ча ја и дру гих окол но сти. Сва ки ко рак ка скла па њу бра ка био је пра ћен број-
ним оби ча ји ма на ко је се мно го па зи ло, по чев од про шње и от ку па де вој ке 
до свад бе. По је ди ни оби ча ји би ли су оп штег, а по је ди ни ло кал ног ка рак те ра, 
али у ду бо ко па три јар хал ном дру штву, сва ки је био ва жан. При пре ма свад-
бе, ко ја је мо гла да тра је и до осам да на, зах те ва ла је огром не фи нан сиј ске 
из дат ке и мо гла да до ве де до бан крот ства по ро ди ца, па су цр кве не вла сти 
за бра њи ва ле та кву прак су.1

1 Про ше ви на де вој ке укљу чи ва ла је ње ну „ку по ви ну” од стра не мла до же ње, а це на је за ви-
си ла од де вој чи не ле по те и ве шти не у кућ ним по сло ви ма. Отац је да вао кћер про сцу ко ји би за 
њу ви ше по ну дио, без пи та ња де вој ке за ми шље ње. „Про да ја” де вој ке до во ди ла је до ње ног те шког 
по ло жа ја у бра ку, јер је муж по ста јао њен „го спо дар”, ка ко га је и осло вља ва ла. Си ро ма шни мом ци 
од лу чи ва ли су се за кра ђу де вој ке, јер ни су мо гли да пла те бу ду ћем та сту ње ну це ну. Ова не ми ла 
по ја ва углав ном се за вр ша ва ла по ми ре њем де вој чи ног оца са зе том и скри ва њем до га ђа ја, ка ко 
обе стра не не би до шле под удар цр кве них вла сти. Слич не по ја ве по сто ја ле су ши ром срп ског 
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У брак се углав ном ула зи ло са ве ли ким оче ки ва њи ма, на да њи ма и ле-
пим же ља ма, али то ком за јед нич ког жи во та де ша ва ле су се и не при јат но сти. 
Раз во ду се при сту па ло рет ко, са мо у крај њој ну жди, али по сто ја ла је и та 
мо гућ ност у Пра во слав ној цр кви. У слу ча ју пре љу бе или не ких дру гих ве-
ли ких про бле ма, пре ма ка но ни ма Пра во слав не цр кве до зво љен је пот пун 
раз вод, као и мо гућ ност да ра ста вље ни брач ни дру го ви по но во сту пе у брак, 
уз од ре ђе не епи ти ми је. Чак је и тре ћи брак био до зво љен, не ра до, уз ве ће 
епи ти ми је не го код дру гог бра ка, у спе ци фич ним окол но сти ма и уз раз ре-
ше ња од брач них смет њи. Че твр ти брак био је за бра њен, али је по сто јао и 
по ред ре дов ног санк ци о ни са ња.2 

У Ри мо ка то лич кој цр кви сма тра ло се да се за ко ни то скло пље ни брак 
мо же са мо смр ћу ко нач но раз ве сти, па сто га ни је био до зво љен пот пун раз-
вод, већ при вре ме на или трај на ра ста ва од сто ла и по сте ље.3 Пла ше ћи се да 
због по пу стљи во сти Пра во слав не цр кве не до ђе до пре ла ска ри мо ка то ли ка 
у пра во сла вље, др жав не вла сти вр ши ле су ве ли ки при ти сак на срп ске ми тро-
по ли те и вла ди ке да спре ча ва ју по нов на вен ча ва ња, на зи ва ју ћи ову по ја ву 
би га ми јом или по ли га ми јом. Ово пра ви ло ни је ва жи ло за оне ко ји би пре шли 
у ри мо ка то ли чан ство, јер им се прет ход ни брак, скло пљен у Пра во слав ној 
цр кви ни је ра чу нао, што је до во ди ло до про ме не ве ре код јед ног бро ја љу ди.4 

Већ 1719. го ди не, го ди ну да на на кон зва нич ног укљу чи ва ња Те ми швар-
ског Ба на та у са став Хаб збур шке мо нар хи је, Те ми швар ска ад ми ни стра ци ја 
упу ти ла је те ми швар ском епи ско пу Јо а ни ки ју (Вла ди са вље ви ћу) до пис ко јим 
је про гла ше но да ће се смрт ном ка зном, као те шки пре ступ ни ци, ка зни ти 
сви брач ни су пру жни ци у бли ском срод ству и сви они ко ји има ју жи вог су-
пру жни ка, а на ла зе се у но вом бра ку.5 

На Цр кве но-на род ном са бо ру у Кар лов ци ма 1726. го ди не, епи скоп те-
ми швар ски Јо а ни ки је (Вла ди са вље вић) из нео је про бле ме из епар хи је у 
пи та њу бра ка и тра жио са вет ка ко да по сту пи у по је ди ним слу ча је ви ма. Због 
оби ча ја ку по ви не де вој ке и це не од 100 и ви ше гро ша, де ша ва ле су се от ми-
це де во ја ка, мно ге су оста ја ле усе де ли це, а не ке су ра ђа ле ван брач но, јер 
мла ди ћи ни су мо гли да пла те оно ли ко ко ли ко су оче ви тра жи ли. Дру ги 
про блем пред ста вљао је че твр ти брак, ко ји се по ка но ни ма ни је мо гао до-
зво ли ти. Уко ли ко га вла ди ка не би до зво лио, мно ги би ме ња ли ве ру, тј. по-
ста ја ли су уни ја ти. Вла ди ка је из ве стио са бор и о то ме ка ко је је дан учи тељ 
на пу стио же ну и за ка лу ђе рио се у ма на сти ру Ја ску, а ње го ва же на је тра жи-

ет нич ког про сто ра, не са мо у Те ми швар ској епар хи ји. Уп.: Д. По по вић, Ср би у Вој во ди ни II, Нови 
Сад 1990, 254–255; Ј. Ј. Ер лер, Ба нат, Пан че во 2004, 19.

2 Де таљ но о брач ном пра ву, дру гом и тре ћем бра ку: Н. Ми лаш, Пра ви ла Пра во слав не цр кве 
са ту ма че њи ма, Књи га I, Но ви Сад 1895, 572–577; Исти, Пра ви ла Пра во слав не цр кве са ту ма че
њи ма, Књи га II, Но ви Сад 1896, 352–356; Исти, Пра во слав но цр кве но пра во, Мо стар 1902, 609–689, 
681–682. 

3 Р. М. Гру јић, Ma tri mo ni a lia срп ско га на ро да у про шло сти. Сту ди ја из кул тур не исто ри је 
срп ско га на ро да, Са ра је во 1909, 21–32. 

4 Де та љан при каз про бле ма на ко је су на и ла зи ли је рар си Срп ске пра во слав не цр кве у Хаб-
збур шкој мо нар хи ји због ме ша ња др жав них вла сти у пи та ња брач не ју рис дик ци је у XVI II ве ку 
об ра дио је Ра до слав М. Гру јић у сту ди ји Ma tri mo ni a lia срп ско га на ро да у про шло сти. Сту ди ја 
из кул тур не исто ри је срп ско га на ро да (Са ра је во 1909/10).

5 Р. М. Гру јић, Ma tri mo ni a lia срп ско га на ро да у про шло сти, 30.
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ла до зво лу да се по но во уда, па је пи тао са бор да ли да јој се до зво ли по нов-
на уда ја.6 Због ова квих и слич них про бле ма и у дру гим епар хи ја ма, са бор је 
до нео од лу ку ко јом је стро го за бра ње но да се вен ча ва ју па ро ви у слу ча ју 
от ми це де вој ке, а све ште ни ка ко ји би та квог пре ступ ни ка вен чао са оте том 
де вој ком или скло пио че твр ти или пе ти брак, тре ба ло је ли ши ти све штен-
ства и обри ја ти.7 

Ка ко би спре чио пре те ра но ме ша ње др жав них ор га на у по сло ве цр кве, 
бе о град ски, за тим бе о град ско-кар ло вач ки ми тро по лит Мој си је (Пе тро вић, 
1713–1730) по слао је 29. ав гу ста 1728. го ди не окру жни цу епар хи ја ма у Те ми-
швар ском Ба на ту у ко јој је у де вет та ча ка на бро јао све не пра вил но сти и 
про пи сао ка ко се има по сту па ти у до тич ним слу ча је ви ма.8 Ње гов на след ник, 
ми тро по лит Ви ћен ти је (Јо ва но вић, 1731–1737), енер гич но је твр дио да брач-
но пра во пра во слав ног на ро да спа да у до мен ње го ве вла сти, а не др жав не.9 
У сво јим Пра ви ли ма за све ште ни ке, из да тим 1733. го ди не, у тач ка ма 19 и 
33–35, до де та ља је ре гу ли сао про це ду ру ко ја се мо ра по што ва ти при ли ком 
вен ча ња, али и ка сни је то ком за јед нич ког жи во та. По но вио је све про пи се 
ко је је из дао ми тро по лит Мој си је, с тим што је 34. тач ком за бра нио скла па ње 
бра ко ва из ме ђу пра во слав них и ри мо ка то ли ка због по тен ци јал них про бле-
ма ко ји се де ша ва ју у ме шо ви тим бра ко ви ма, бу ду ћи да су пру жни ци до ла зе 
из раз ли чи тих вер ских и кул тур них окру же ња.10 

Те шко је про це ни ти ко ли ко су по ме ну та пра ви ла по што ва на у сва ко днев-
ном жи во ту; са мо је си гур но да је би ло оних ко ји их ни су по што ва ли, по што 
се о та квим слу ча је ви ма рас пра вља ло пред Епар хиј ском кон зи сто ри јом те-
ми швар ском. У Ар хи ву Срп ске ака де ми је на у ка у Срем ским Кар лов ци ма 
са чу ва но је не ко ли ко до ку ме на та ко ји по ти чу из Епар хиј ске кон зи сто ри је и 
са др же све до чан ства о раз ли чи тим спо ро ви ма из обла сти брач ног пра ва. 

Та кво је све до чан ство од 6. сеп тем бра 1753. го ди не о про це су ко ји је 
во ђен про тив Иса ка Пе тро ви ћа, оже ње ног му шкар ца, ко ји је био у ин тим ној 
ве зи са де вој ком Ма ри јом из Вар ја ша. На кон што је за труд не ла са Иса ком, 
њен отац га је ту жио и до вео ћер ку пред епар хиј ски суд. Пре ма Ма ри ји ним 
ре чи ма, Исак је, на пре ва ру, са њом не ко ли ко пу та имао пол не од но се, што 
се за вр ши ло не же ље ном труд но ћом. У ме ђу вре ме ну је Ма ри ју отац удао за 
јед ног ме шта ни на, ка ко би у бра ку ро ди ла де те.11 У ве зи са овим про бле мом 
ис пи та ни су Исак, ње го ва же на Ма ри ја и де вој ка Ма ри ја, и њи хо ва све до чан-
ства пру жа ју ши ру сли ку брач них при ли ка сре ди ном XVI II ве ка. 

Исак, ро дом из Ле ди на ца, био је у пр вом бра ку са Мар том из Пе тро ва-
ра дин ског Шан ца, кћер ком Стој ка Ба би ћа. На кон пет го ди на бра ка, Мар та 
је умр ла од ку ге, као и њи хо во дво је де це. На кон го ди ну да на, Исак се оже нио 

6 Р. М. Гру јић, „Брач ни не ре ди из пр ве по ло ви не 18. ве ка”, Гла сник Ис то ри ског дру штва у 
Но вом Са ду 1, 1928, 122–123; Р. М. Гру јић, Ma tri mo ni a lia срп ско га на ро да у про шло сти, 39. 

7 Р. М. Гру јић, Ma tri mo ni a lia срп ско га на ро да у про шло сти, 35. 
8 АСА НУК, МП, „Б”, 1728/29; Р. М. Гру јић, Ma tri mo ni a lia срп ско га на ро да у про шло сти, 

43–44; Исти, При ло зи за исто ри ју Ср би је у вре ме ау стриј ске оку па ци је, Бе о град 1914, 96–99.
9 Р. М. Гру јић, Ma tri mo ni a lia срп ско га на ро да у про шло сти, 49. 
10 АСА НУК, МП, „А”, 1733/98.
11 АСА НУК, МП „Б”, 1753/51.
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Ка том из Ба нов ца, ћер ком пост мај стер ског слу ге Мар ка Вла ха. С њом је имао 
јед но де те ко је је убр зо умр ло, а по сле пет го ди на бра ка умр ла је и Ка та. Остав-
ши удо вац по дру ги пут, по сле две го ди не са мач ког жи во та, на шао је та да-
шњу же ну Ма ри ју, ко ју је муж Ата нац ко оста вио на кон три на ест го ди на 
бра ка, са ше сто ро де це, и оти шао у вој ну слу жбу. Ма ри ја је би ла ро дом из 
Гр гу ре ва ца у Сре му, а по од ла ску му жа пре се ли ла се у Ле дин це, где је по-
че ла да жи ви са Иса ком, пре ма ње ним ре чи ма из ну жде, јер ни је мо гла са ма 
да оп ста не, а ни ка квог гла са ни је има ла од му жа, ни ти је зна ла да ли је жив. 
Че ти ри го ди не по од ла ску, Ма ри јин муж се по ја вио у Ле дин ци ма и за пре тио 
њој и Иса ку уби ством, због че га су обо је по бе гли у Чу руг. Та мо им је кр ште-
но, а по том по гре бе но ма ло де те. Ма ри ја је чак по ку ша ла да се вра ти му жу, 
али је од ње га до би ла од го вор да му не тре ба ви ше за же ну. Из Чу ру га су 
Ма ри ја и Исак оти шли у Су бо тељ (Са бат хељ) код Ара да, где су се но ћу кра-
дом вен ча ли. На пи та ње Кон зи сто ри је ка ко се звао све ште ник ко ји их је вен-
чао, ни су зна ли да од го во ре. Вен ча њу су при су сто ва ли кум и још два све до ка, 
чи ја су име на Ма ри ја и Исак на ве ли у са слу ша њу. На кон вен ча ња, оти шли су 
у Арад и ту жи ве ли две го ди не. Из Ара да су се пре се ли ли у Вар јаш, а стан су 
на шли у ку ћи Сто ја на Цве ји ћа/Цве ји на, где су жи ве ли по след ње две го ди не. 
Тач ни је, по след њих го ди ну да на жи вео је са мо Исак, ба ве ћи се град њом 
ку ћа или су ва ча, а Ма ри ју је по слао у Ки кин ду. На кон ње ног пре се ље ња у 
Ки кин ду ви де ли су се са мо два пут, а у ме ђу вре ме ну Исак је сту пио у не до-
звоље ну љу бав ну ве зу са ћер ком свог ста но дав ца, ко ја је убр зо за труд не ла. 
Иса ко ва су пру га је од де вој ке Ма ри је са зна ла за њи хов од нос, на кон че га је 
Исак убе ђи вао сво ју же ну да ћу ти о све му, јер му у су прот ном „ме ће штран ку 
(ом чу) око вра та”, од но сно ри зи ку је да он због по чи ње ног де ла бу де осу ђен 
на смрт ну ка зну.12

Исак је на су ду при знао кри ви цу, а Кон зи сто ри ја је до не ла од лу ку о пра-
ви ма де те та, као и од лу ку о то ме шта ће се пред у зе ти ако би де те или Ма-
ри ја умр ли при по ро ђа ју.13 Исак је осу ђен на тро го ди шњу епи ти ми ју, од но сно 
од лу че ње од при че шћа. По ред то га, мо рао је да пру жи ма те ри јал но обе ште-
ће ње Ма ри ји и ње ном му жу. Оно се са сто ја ло из јед ног та ла су ва че ко ји је 
у нов ча ној про тив вред но сти из но сио 25 фо рин ти, за тим јед ног ко ња од три 
го ди не, че ти ри ба кар на ко тла, јед ног ве пра, три са ха на и ала та гво зде на „ру-
ко дје ле на”. И отац је дао по ве ли ки ми раз ко ји је укљу чио два во ла, две кра ве 
са те ла ди ма, пет ова ца са ја гањ ци ма, че ти ри сви ње, ко ња у вред но сти 10 
фо рин ти и та љи ге, као и 10 фо рин ти у го то вом нов цу.14 

12 АСА НУК, МП „Б”, 1753/49, 1753/50.
13 Смрт ност же на, на ро чи то пр во рот ки, би ла је ве ли ка на по ро ђа ју, на ро чи то због на чи на 

на ко ји су се срп ске же не по ра ђа ле. Же не су кри ле по ро ђа је од му же ва, па чак и од нај бли же жен-
ске род би не и су сет ки ња, те су са ме ра ђа ле де цу у жбу њу, шу ма ма, на по љи ма или за ба че ним 
ме сти ма, што је че сто има ло вр ло коб не по сле ди це и за же ну и за но во ро ђен че. Због то га је Зе-
маљ ска ад ми ни стра ци ја на ло жи ла свим сво јим про ви зо ри ма да об ја ве на ро ду да сва ка по ро ди ља 
мо ра оба ве сти ти сво га му жа и же не из по ро ди це или су сед ства да јој бу ду у по мо ћи при по ро ђа ју. 
Же не ко је не би то ура ди ле и му же ве ко ји не би во ди ли ра чу на о ра ђа њу сво је де це тре ба ло је су-
ро во ка зни ти. Уп.: Р. М. Гру јић, „Ка ко су ра ђа ле срп ске же не по чет ком 18. ве ка”, Гла сник Ис то
ри ског дру штва у Но вом Са ду 1, 1928, 124.

14 АСА НУК, МП, „Б”, 1753/51.
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Ис ка зи уче сни ка овог про це са све до че о ве ли кој смрт но сти де це и же на, 
о по ку ша ји ма по је ди на ца да за о би ђу цр кве не и др жав не за ко не, а опет лега-
ли зу ју свој брак, као и о пре љу ба ма, ко је су би ле са став ни део сва ко днев ног 
жи во та. Вре дан је за па жа ња по сту пак оца де вој ке Ма ри је, Сто ја на Цве ји на/
Цве ји ћа, да уда сво ју ћер ку, ка ко би у бра ку ро ди ла де те, и при ста ја ње мла-
ди ћа на та кав брак. Ја сно је да су ве ли ки ми раз ко ји је Ма ри ја уне ла у брак 
и не по ми ња ње от ку па де вој ке би ли од пре суд ног зна ча ја за од лу ку ње ног 
бу ду ћег му жа да је узме за же ну, иа ко је труд на са дру гим, што у па три јар-
хал ним дру штви ма ни је че ста по ја ва. 

Исте го ди не во ђен је про цес па вли шког жи те ља Сте ва на про тив же не 
Ма ри је, ко ја га је оста ви ла кад је био бо ле стан.15 По што је Ма ри ји ово био 
че твр ти, а Сте фа ну пр ви брак, Кон зи сто ри ја је, у ре ше њу од 10. ма ја 1753. го-
ди не, од лу чи ла да се брак раз ве де. Од лу ка је до не та пр вен стве но због Мари-
ји ног по на ша ња, али и због то га што је она би ла до ста ста ри ја од Сте фа на 
и већ у зре лим го ди на ма. Сте фа ну је до зво ље но да по но во сту пи у брак кад 
бу де при ли ка.16

Истог да на пре су ђе но је у пар ни ци из ме ђу Ани це из Ве ли ког Се ми клу ша 
и ње ног та да шњег му жа, ко га је ту жи ла јер ју је ту као. Ани ца је нај пре била 
вен ча на са јед ним му шкар цем с ко јим је про ве ла шест не де ља, а он да је на-
ред них три на ест го ди на не вен ча но жи ве ла са та да шњим му жем, ко јем је 
ро ди ла ше сто ро де це, од ко јих је дво је умр ло. Кон зи сто ри ја, чи ји су чла но-
ви би ли епи скоп те ми швар ски Ге ор ги је (По по вић), епи ско пов про то син ђел 
Си ме он, те ми швар ски про то поп Ар се ни је Иса ко вић, вар ја шки про то пре-
зви тер Мак сим Ми лу ти но вић, па рох те ми швар ске ка те драл не цр кве Сте фан 
Ка мен ски и Мак сим По по вић, од лу чи ла је да се вен ча ју, због де це.17

Сле де ће, 1754. го ди не, Кон зи сто ри ји се жа ли ла крч ма ри ца Ана из се ла 
Ше шва ра, ко ју је муж оте рао од ку ће због оп ту жби ко је је про тив ње из ре као 
бу ко вич ки па рох Ге ор ги је. Ана и поп Ге ор ги је за ме ни ли су то ком ју ла 1753. 
го ди не ко ње, с тим што је тре ба ло да Ана до пла ти све ште ни ку 6 фо рин ти 
за бо љег ко ња, у од ре ђе ном вре мен ском ро ку. До го во ре ни из нос Ана ни је 
же ле ла да ис пла ти све ште ни ку, јер је он у ње ној крч ми, у ко ју је че сто на-
вра ћао и пио на ве ре си ју, не кад за 1,5 фо рин ту, а не кад за две, по тро шио 
ви ше од 6 фо рин ти, ко ли ко је из но си ла до пла та за ко ња. И по ред то га, он је 
на кон ис те ка ро ка тра жио од Ане и ње ног му жа да му ис пла те до го во ре ну 
су му. Кад су му од го во ри ли да му не ду гу ју ви ше ни шта, он је оти шао и кра-
дом из шта ле из вео ко ња. Анин муж је по ку шао да спре чи од во ђе ње ко ња, 
па је до шло до сва ђе из ме ђу ње га и по па. Пре ма Ани ном све до че њу, све ште-
ник је том при ли ком ре као Ани ном му жу да ни је кр штен и да ће га он дру га-
чи је кр сти ти и „та ко пре мно ге све ште ни ку не при лич не ре чи”. Ану је на звао 
по грд ним име ни ма и да је „пу блич на кур ва и ту рец ка фло шна”. Због ова квих 
оп ту жби муж је Ану оте рао од се бе, па она тра жи по моћ од епи ско па, да 

15 АСА НУК, МП, „Б”, 1753/43.
16 АСА НУК, МП, „Б” 1753/47.
17 Д. Ру ва рац, „За ни мљи ва пре су да кон зи сто ри јал на”, Ар хив за исто ри ју Срп ске пра во слав не 

кар ло вач ке ми тро по ли је 1, 1911, 138–140.
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ис пи та слу чај и да по ка же му жу да ни је та ква ка квом ју је поп на звао, ка ко 
би се опет вра ти ла му жу.18

Че твр ти брак, као ве ли ка брач на смет ња, сре ће се и у про це су про тив 
оберк не за Вук ми ра и ње го ве же не, че тво ро брач не Мар те. Њи хо во вен ча ње 
оба вио је поп Па вле Не дић, ка пе лан те ми швар ског епи ско па, 25. ма ја 1755. 
го ди не, у ве чер њим са ти ма, у јед ној го сти о ни ци у пред гра ђу Те ми шва ра. У 
тре нут ку кад је по сту пак во ђен, 16. ма ја 1757. го ди не, поп Па вле је био на-
ме сник ма на сти ра Пар то ша. 

Кон зи сто ри ји је пред се да вао епи скоп, а оп ту же ни ма је по ста вље но по 
шест истих пи та ња на ко ја су би ли ду жни да од го во ре. Пр во пи та ње би ло 
је да ли је Вук мир при пад ник пра во слав не ве ре, на шта је он од го во рио по-
тврд но. За тим су га пи та ли ко их је вен чао и где и ко им је био кум, на шта 
је Вук мир де таљ но од го во рио, с тим што ни је по ме нуо ку ми но име, већ 
са мо да је то би ла јед на же на из Те ми шва ра, су пру га из ве сног Ста ни ми ра. 
Че твр то пи та ње би ло је ко ли ко је пла тио по пу за вен ча ње. Вук мир је од го-
во рио да му је дао 16 фо рин ти. Пи та ли су га ко ме је још дао но вац и ко ли ко 
да би вен ча ње би ло ор га ни зо ва но. Вук мир је од го во рио да је дао 75 ду ка та 
ку ми ном му жу Ста ни ми ру, ко ји је од Вук ми ра тра жио 1000 фо рин ти, али 
су се на кра ју до го во ри ли за 100 ду ка та,19 што зна чи да је Вук мир остао ду-
жан Ста ни ми ру 25 ду ка та. На кра ју су Вук ми ра пи та ли да ли оста је при 
да тим ис ка зи ма, на шта је он од го во рио по тврд но. По сле ње га са слу ша на је 
Мар та. Њој су по ста вље на иста пи та ња, на ко ја је она слич но од го во ри ла. 
На и ме, ре кла је да не по зна је по па ко ји их је вен чао, али да би га пре по зна-
ла ка да би га ви де ла. Ре кла је и да се ку ма на вен ча њу зва ла Ил ка. На кра ју 
је Кон зи сто ри ја до не ла ми шље ње, по зи ва ју ћи се на све то је ван ђе ље и ка но-
не, да Вук мир тре ба да оста ви сво ју не за ко ни то вен ча ну су пру гу Мар ту, 
иа ко је то ме не рад, јер јој је то че твр ти брак.20

Од за пи сни ка са сед ни ца Кон зи сто ри је из 1761. го ди не са чу ван је и вре-
дан по ме на слу чај по ту жби Сто ја на Ца ре ва на, жи те ља се ла До бри це, про тив 
Са ве Пе тра Па ја ка из Дол ца, ко ји је са дру жи ном, уз мно го на си ља, отео 
ње го ву кћер Ану. Са ви на дру жи на је пр ви пут у до брич ком ата ру на па ла и 
ис ту кла Сто ја на, ње го ву мај ку и Ану. На кон то га, јед но ве че су на пре ва ру 
ушли у њи хо ву ку ћу и пре ту кли уку ћа не, а Ану од ве ли са со бом, про тив 
ње не во ље. Не ко ли ко да на про ве ли су у шу ми, а Са ва је са Аном за то вре ме 
че ти ри пу та имао пол не од но се. За тим су оти шли у Ги лад,21 и од ги лад ског 
про то по па Ата на си ја за че ти ри ду ка та до би ли це ду љу за вен ча ње, на осно-
ву ко је их је вен чао ги лад ски па рох Исак. По сле ис пи ти ва ња свих уче сни ка 
у овом до га ђа ју и по ми ре ња Ани них ро ди те ља са по сто је ћом си ту а ци јом, 
Кон зи сто ри ја је од лу чи ла да мла до же ња са дру жи ном бу де ка жњен јав ним 
би че ва њем са по 25 уда ра ца, ис пред цр кве. Про то по пу Ата на си ју за бра ње но 

18 АСА НУК МП „Б” 1754/4.
19 Spa zi es-ду кат је вре део пет фо рин ти, што зна чи да је 1000 фо рин ти из но си ло 200 ду ка та. 

Вид.: Д. По по вић, М. Бог да но вић, Гра ђа за исто ри ју Бе о гра да од 1717. до 1739, Бе о град 1955, 424.
20 С. Ко стић, „Из кул тур не про шло сти на шег на ро да у Ба на ту”, Гла сник Ис то ри ског дру

штва у Но вом Са ду 4, 1931, 462–464.
21 Ги лад је од До бри це уда љен сто ти нак ки ло ме та ра.
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је да вен ча ва би ло ко га ван сво је па ро хи је, да бу де ли шен про то поп ских 
при хо да и све ште но слу же ња.22

Те го ди не до не та је пре су да у ве зи са оп ту жбом Жур жа и ње го вог бра-
та про тив је ре ја То ме из Фи би ша у Ли пов ском ди стрик ту. Они су оп ту жи ли 
је ре ја То му да је учи нио пре љу бу са Жур же вом же ном Дра ги њом. Кон зи-
сто ри ја је уста но ви ла да је оп ту жба ла жна, те је осу ди ла Жур жа, ње го ву 
же ну и све до ке да јед ну не дељ ну ли тур ги ју про ве ду у цр кви са клип ком у 
усти ма.23 

Ме ђу брач ним про бле ми ма на шао се и слу чај бе жа ња же не од му жа. 
Вла ха Ма те ју Блен де на пу сти ла је ње го ва же на Ма кри на по сле по ла го ди не 
бра ка. Он ју је по сле из ве сног вре ме на про на шао, али је она по но во по бе гла, 
па ју је дру ги пут на шао у Те ми шва ру и од вео је пред Кон зи сто ри ју. Кон зи-
сто ри ја је од лу чи ла да Ма кри на бу де ка жње на ба ти на ма, а он да пре да та 
му жу.24 

У ак ти ма Кон зи сто ри је са чу ва на је и ту жба Ане Ра до сла вље ве про тив 
му жа Јо ва на Де спо то ва из 1777. го ди не. Ана у ту жби на во ди да је муж зло-
ста вља и те ра да ра ди, иа ко су док то ри утвр ди ли да је она бо ле сна. Он се 
по на ша ти ран ски пре ма њој и ње ним се стра ма, а сам ни шта не ра ди, због 
че га је ку ћа са има њем ско ро про па ла. Због то га тра жи да се осло бо ди од 
та квог му жа.25 Као од го вор на ову ту жбу, усле ди ла је мол ба Ани ног му жа 
Јо ва на Де спо то ва, жи те ља Те ми швар ског пред гра ђа Фа бри ка, упу ће на епи-
ско пу Мој си ју (Пут ни ку), да ура зу ми ње го ву же ну Ану, ћер ку Јо ва на ћур-
чи је. Она је ње га ту жи ла да је зло ста вља, а он њу оп ту жу је да се ски та по 
ком ши лу ку и да не ће ни шта да ра ди. По ред то га до да је да је он крив Ани 
за то што не мо же да јој ку пу је сви ле не ха љи не.26 Не зна се ка ко је про цес 
за вр шен, јер пре су да ни је са чу ва на.

О ком шиј ским су ко би ма ко ји мо гу да по ре ме те брач не од но се све до чи 
ис пи ти ва ње Кон зи сто ри је од 7. де цем бра 1765. го ди не у ве зи са сва ђом Јан-
ка го ве да ра са сво јим ком ши јом Бар бу лом око шта ле. У то ку сва ђе Јан ко је 
Бар бу ло ву же ну Ани цу на звао ви ше пу та кур вом и оп ту жио ју је да је с њим 
и са дру ги ма спа ва ла, до да ју ћи да он мо же да спа ва с њом кад год хо ће. Због 
ове кле ве те Бар бул га је ту жио и на шао три све до ка да по твр де Јан ко ве ис ка-
зе. Оп ту же ни се бра нио да је то га да на био пи јан и да се не се ћа шта је го во рио. 
До дао је да не ми сли да је Ани ца кур ва и да ни је с њом спа вао и да не зна 
да ли је она са би ло ким у се лу спа ва ла. Дру ги све док је ре као да је Јан ко 
псо вао Бар бу лу „ду шу и вје ру”, а тре ћи све док је до дао да је псо вао „крст, 
пост, све ћу, Еван ге ли је, ер де љан ску и мун тјан ску вје ру, и про че је”. Све до ци 
су по твр ди ли да је Јан ко био пи јан, али не то ли ко да не би знао о че му гово-
ри. Због то га га је Кон зи сто ри ја, у са ста ву: Пе тар Ку зма но вић, про та те ми швар-
ски, Мак сим По по вић, про та беч ке реч ки, Сте фан Те о до ро вић, про то пре зви-
тер пан че вач ки, Јо ван Сто ја но вић, про та ки кинд ски, Сте фан Ка мен ски, 

22 АСА НУК, МП, „Б”, 1761/120.
23 АСА НУК, МП, „Б”, 1761/123.
24 АСА НУК, МП, „Б”, 1762/210.
25 АСА НУК, МП, „Б”, 1777/39.
26 АСА НУК, МП, „Б”, 1777/96.
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про та ча ко вач ки, Јо ван Сте фа но вић, про та же бељ ски, и За ха ри је По по вић, 
на ме сник епи скоп ски, про гла си ла кри вим, јер ова кве кле ве те „мо гу узро-
ко ва ти ме жду му жа и же ни смерт”. Што се ка зне ти че, мо рао се пр во јав но 
из ви ни ти Ани ци, а он да су му, за то што је си ро ма шан, пред ло же не три ка-
зне, да сам иза бе ре на чин на ко ји ће би ти ка жњен. Као пр во, по ну ђе но му је 
да у на ред ну не де љу то ком це ле ли тур ги је, за опо ме ну сви ма, др жи про цеп 
у усти ма, или да јав но при ми 49 уда ра ца или да пла ти цр кви 5 ду ка та.27

По ме ну ти слу ча је ви све до че о то ме да је и по ред ве ли ких при ти са ка 
др жав них и цр кве них вла сти на род жи вео она ко ка ко је ми слио да тре ба, 
во ђен же љом за оп стан ком и оним што је сма трао да му је од ко ри сти, че сто 
кр ше ћи за кон. Због то га се све штен ство у сед мој и осмој де це ни ји XVI II 
ве ка жа ли ло да има мно го про бле ма са че твр тим бра ком, јер се ве о ма ра ши-
рио ме ђу на ро дом, као да је то обич на ствар, за ко ју ни дис пен за ци ја не тре ба.28 
При ти сак хаб збур шких вла сти на је рар хи ју Кар ло вач ке ми тро по ли је осла био 
је по до ла ску ца ра Јо си фа II (1780–1790). До но ше њем Кон зи сто ри јал не си-
сте ме (1782) Пра во слав ној цр кви при зна та је пот пу на ју рис дик ци ја у брач ном 
пра ву и до зво ље но до но ше ње пре су да о ко нач ним раз во ди ма, у скла ду са 
ка но ни ма.29 Овим је да та ве ћа сло бо да на ро ду и пред став ни ци ма Цр кве, јер 
ви ше ни су мо ра ли да стре пе од нај стро жих ка зни, ако по шту ју пра ви ла о 
брач ном жи во ту у ду ху пра во сла вља. 

ASPEC TE DIN VIAŢA MATRIMONIALĂ A PO PU LAŢIE I  
DIN EPI SCO PIA TI MIŞOA REI ÎN SE CO LUL AL XVI II-LEA 

Lji lja na I. Pu zo vić

Re zu mat

Luc ra rea reprezintă o mică con tri buţie la stu diul con tex te lor so ci a le şi cul tu ra le a 
po po ru lui no stru şi a ce lor ve ci ne în se co lul al XVI II-lea , aducând câteva mărturii in te-
re san te de spre eve ni men te le ga te de viaţa matrimonială a po pu laţie i din Epi sco pia 
Ti mişoa rei în pe ri o a da menţionată. Iz vo a re le isto ri ce ca re conţin mărturii de spre co njun-
ctu ri le ma tri mo ni a le pro vin din pro ce se le ju ri di ce desfăşura te în faţa Con si sto ri u lui 
Epi sco pi ei Ti mişoa rei. Conţinu tul ace sto ra vor beşte de spre ce le mai întâlnite pro ble me 
şi de lic te ma tri mo ni a le şi fa mi li a le ale vre mii: răpirea fe te lor, adul te rul, a pa tra căsătorie, 
cle ve ti ri le soţilor şi al te fe no me ne ne ga ti ve. Pu ne rea lor într-un con text so cial mai larg 
con tri bu ie la cla ri fi ca rea ima gi nii asu pra vieţii de zi cu zi a sârbilor şi românilor or to docşi 
din Epi sco pia Ti mişoa rei în se co lul al XVI II-lea . 

27 АСА НУК, МП, „Б”, 1765/258.
28 Р. М. Гру јић, Ma tri mo ni a lia срп ско га на ро да у про шло сти, 64. 
29 Исто, 73.
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NO TES FROM THE MA TRI MONY OF THE PE O PLES OF THE EA STERN  
ORT HO DOX EPARCHY OF TI MIŞOA RA IN THE 18TH CEN TURY

Lji lja na I. Pu zo vić

Sum mary

The pa per is a small con tri bu tion to the study of so cial and cul tu ral cir cum stan ces 
of our and ne ig hbo ring pe o ples in the XVI II cen tury, be ca u se it brings se ve ral in te re sting 
te sti mo ni es abo ut the events re la ted to the ma tri mony in the Eparchy of Ti mişoa ra in the 
men ti o ned pe riod. Pre ser ved hi sto ri cal so ur ces that con tain te sti mo ni es abo ut ma ri tal 
cir cum stan ces co me from di vor ce pro ce e dings con duc ted at the Con si story of the Eparchy 
of Ti mişoa ra. The ir con tent talks abo ut the most com mon ma ri tal and fa mily pro blems 
and cri mes of that ti me: the kid nap ping of a girl, adul tery, fo urth mar ri a ge, slan der of the 
spo u ses and si mi lar ne ga ti ve phe no me na. By pla cing them in a bro a der so cial con text, 
they con tri bu te to un der stan ding the everyday li fe of Ort ho dox Serbs and Ro ma ni ans in 
the Eparchy of Ti mişoa ra in the 18th cen tury.
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Д у  ш а н  Ј .  П о  п о в

СТА ТИ СТИЧ КИ ПРЕ ГЛЕД СТА ЊА ШКОЛ СТВА  
НА СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ У РУ МУ НИ ЈИ  

2018/19. ШКОЛ СКЕ ГО ДИ НЕ 

СА ЖЕ ТАК: Из но се ћи зна чај на ста ве на ма тер њем је зи ку, ау тор при ка зу је 
са же то раз вој срп ског школ ства у Ру му ни ји по чев од 1919. го ди не, до ла зе ћи, са 
жа ље њем, до за кључ ка да срп ско школ ство стал но опа да, као, уо ста лом, и де мо-
граф ска сли ка срп ског ста нов ни штва.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: школ ство на срп ском је зи ку у Ру му ни ји, ста ње на ста ве на 
срп ском је зи ку 2018/2019, из у ча ва ње срп ског је зи ка као на став ног пред ме та.

При ступ

Већ ду го вре ме на с пра вом се сма тра да су је зик, ве ра и обра зо ва ње 
нај ва жни ји еле мен ти – сту бо ви ко ји до при но се очу ва њу на ци о нал не све сти 
и оси гу ра ва ју оп ста нак јед ног на ро да. У слу ча ју ди ја спо ре или де ло ва јед ног 
на ро да ко ји жи ве у дру гим зе мља ма или ад ми ни стра тив ним је ди ни ца ма, 
по го то во у мно го на ци о нал ном окру же њу, ови еле мен ти до би ја ју ви шак зна-
че ња, по што по је дин ци ин ди ви ду ал но и за јед ни ца у це ли ни тре ба да се 
су прот ста ве, на спе ци фич не на чи не, цен три фу гал ним тен ден ци ја ма аси ми-
ла ци је од стра не већинe, да би ума њи ли шан су пре та па ња у ма су ве ћин ског 
ет нич ког ста нов ни штва.

У овом ра ду освр ну ће мо се на је дан од три поменутa еле мен та, а то је 
школ ство, да кле еле ме нат ко ји на ор га ни зо ван на чин до при но си уче њу/уса-
вр ша ва њу ма те р њег је зи ка. Кон крет но, ин те ре су је нас ста ње срп ског школ-
ства у Ру му ни ји да нас, у школ ској 2018/19. го ди ни, у ру мун ском Ба на ту, где 
је срп ски жи ваљ ло ци ран про цен ту ал но у огром ној ве ћи ни. Исто риј ски 
гле да но, по сто ји не ко ли ко ра до ва ко ји се ба ве овом те ма ти ком, по го то во (и 
до ста де таљ но) за пе ри од ХХ ве ка. Нај о бим ни ју ана ли зу срп ског школ ства 
у Ру му ни ји за ду жи пе ри од (1919–1989) при ка зао је Ду шан Са бљић.1 Ни су 

1 Ду шан Са бљић, Срп ско школ ство у Ру му ни ји 1919–1989. (Пре ма ау то ро вом ру ко пи су 
са ста вио, до пу нио и при ре дио за штам пу Сте ван Бу гар ски), Де мо крат ски са вез Ср ба и Ка ра ше-
ва ка у Ру му ни ји, Те ми швар 1996. 
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ма ње вред ни ни ста ти стич ки по да ци на исту те му ко је је у сво јим ра до ви ма 
пред ста вио про та Сло бо дан Ко стић.2 Део тих по да та ка при мар на је ин фор ма-
ци ја за Са бљи ће ву књи гу. Ме ђу тим, за пе ри од по сле 1989. го ди не, осим кра ћих 
на пи са у на шој штам пи, по на шем са зна њу ни је ура ђен обим ни ји рад о развоју 
(бо ље ре ћи – про па да њу) школ ства на срп ском је зи ку у Ру му ни ји.

Због не до стат ка зва нич них ин фор ма ци ја, у овом ра ду не мо же би ти 
циљ да се све о бу хват но по пу ни по сто је ћа пра зни на, и при мар на је на ме ра 
да се ста ти стич ки пред ста ви ста ње школ ства на срп ском је зи ку у школ ској 
2018/19. го ди ни. Оста је да ме ро дав ни чи ни о ци до ку че ко ји су кон крет ни 
раз ло зи да на шњег ста ња срп ског школ ства, у кон тек сту оп ште при хва ће не 
иде је сма ње ња ква ли те та на ста ве у Ру му ни ји у том пе ри о ду и на рав но, уко-
ли ко је то мо гу ће, пред ло же не ке ме ре по бољ ша ња. 

Ре тро спек ти ва

Ана ли зе срп ског број ног ста ња уче ни ка ре дов не на ста ве (та ко зва не 
сва ки да шње шко ле) на срп ском је зи ку у пе ри о ду 1919–1946. го ди не у срп ским 
ве ро и спо вед ним шко ла ма [Саблић 1996: 172–195] по ка зу ју да су та да та кве 
шко ле функ ци о ни са ле ма ње или ви ше у пе де се так на се ља где је би ти сао 
зна чај ни ји број Ср ба, од Над ла ка и Печ ке на се ве ру Ба на та (жу па ни ја Арад), 
па све до Сви ни це, на оба ли Ду на ва (жу па ни ја Ме хе динц). На по чет ку раз ма-
тра ног пе ри о да, па све до око 1926/27. школ ске го ди не (ка да се кон ста ту је 
ми ни мал ни број уче ни ка, 1155), до шло је до ње го вог дра стич ног па да (у од-
но су на го ди ну 1919/20, ка да је би ло 3290 уче ни ка). За тим сле ди спек та ку лар-
ни по раст, до го ди не 1935/36, ка да је до стиг нут мак си ма лан број уче ни ка 
(5175), по сле че га је по че ло бла го опа да ње, али се ипак, при кра ју овог пе ри-
о да (1945/46), број уче ни ка одр жао на ре ла тив но ви со ком ни воу, 3442. Гра-
фич ко пред ста вља ње бо ље при ка зу је ове ис ка зе. 

У том пе ри о ду су, исти на не ре дов но, ра ди ле и поф тор не (по нов не) шко-
ле, ко је су об у хва та ле уче ни ке ко ји ни су до вољ но усво ји ли зна ња то ком 
ре дов не на ста ве, да би на у чи ли (бар) да чи та ју и пи шу. То ни су би ли но ви 
уче ни ци, већ су они об у хва ће ни у ра ни јим ста ти сти ка ма ре дов не на ста ве, 
да кле они ни су има ли уде ла у по ве ћа њу укуп ног бро ја уче ни ка ко ји су по-
ха ђа ли шко ле са на ста вом на срп ском је зи ку. 

На кон по др жа вље ња ве ро и спо вед них шко ла („на вла сти ти зах тев”, ре-
ше њем ру мун ског Ми ни стар ства на ста ве, 1. апри ла 1946), усле дио је пе ри-
од тран зи ци је и ре ор га ни зо ва ња на ста ве, али се тен ден ци ја сма ње ња бро ја 
уче ни ка на ста ви ла. Им пли цит но, по сте пе но се сма њи вао и број школ ских 
је ди ни ца, би ло њи хо вим га ше њем, би ло при па ја њем са ве ћин ским ме сним 
шко ла ма, у окви ру но во о сно ва них срп ских сек ци ја. Глав ни раз лог том сма-
ње њу био је пад бро ја уче ни ка у до тич ним школ ским је ди ни ца ма. Реч ју, 

2 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, Штам па ри ја Бра ће Чен деш, Ти ми шо а ра 1925; Исти, Срп ска цр ква и 
шко ла у Ру му ни ји 1930. го ди не, Те ми швар 1931.
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флук ту а ци ја ка ко бро ја уче ни ка та ко и бро ја шко ла у пе ри о ду из ме ђу 1946. 
и 1989. би ла је ве ли ка, са из ра же ном тен ден ци јом опа да ња. Та ко, на при мер, 
ако узме мо у об зир ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал не је ди ни це (жу па ни је), 
у две школ ске го ди не у вре мен ском раз ма ку од две де це ни је (1968/69, од но-
сно 1988/89), срп ских основ них шко ла би ло је [Саблић 1996: 220–221]: 

Школ ска го ди на Жу па ни ја 
А рад Ка рашсе ве рин Ти ми ш Ме хе динц

1968/69. 2 9 18 –
1988/89. 2 5 13 –

У XXI ве ку, тај не га тив ни тренд се на ста вио, па смо би ли све до ци још 
ја чег опа да ња бро ја уче ни ка и бро ја школ ских је ди ни ца. При ме ра ра ди, 
2011/12. школ ске го ди не, у Та ми шкој жу па ни ји број уче ни ка по на став ним 
је ди ни ца ма био је сле де ћи:3 

Школа Основна Средња Гимназија
I I I I I I IV V VI VI I VI I I IX X XI XI I

Немет 0 4 1 2
Ве ли ки Сем пе тар 3 2 2 2
Гимн. „Д. Об ра до вић” 12 13 10 13 13 17 10 13 31 24 30 21
Све га по раз ре ди ма 15 19 13 17 13 17 10 13 31 24 30 21
Укуп но уче ни ка 223

3 По дат ке за 2011/12. школ ску го ди ну до ста вио ми је проф. Жељ ко Стан ков, ин спек тор за 
на ста ву сло вен ских ма њи на у Жу па ниј ском ге не рал ном школ ском ин спек то ра ту Та ми шке жу-
па ни је. По дат ке сам ис ко ри стио, у свој ству по сла ни ка Са ве за Ср ба у Ру му ни ји, у Пар ла мен ту 
Ру му ни је (у ман да ту 2008–2012), за де марш код ми ни стра на ста ве, у ве зи са та да шњим ста њем 
школ ства на срп ском је зи ку. 
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Осим то га, за исту 2011/12. школ ску го ди ну, би ло је по тра жње, у Та ми-
шкој жу па ни ји, да се срп ски је зик из у ча ва као на став ни пред мет (ма тер њи 
је зик) у сле де ћим шко ла ма (у ко ји ма је сво је вре ме но ра ди ла срп ска шко ла, 
у ме ђу вре ме ну уки ну та), са обра зло же њем бро ја уче ни ка: 

Школа
Основна Средња Гимназија

I I I I I I IV V VI VI I VI I I IX X XI XI I
Улбеч 3 5 9 6 21 16 5 9 15 6 9 3
Ди њаш 12 3 1 2
Срп ски Се мар тон 3 2 5 2
Ве ли ки Сем пе тар 0 0 0 0 0 1 2 5
Че неј 6 0 4 1 3 1 2 2
Вар јаш 3 2 2 3 1 1 4 1
Руд на – Кра ју Ноу 0 13 8 13 12 17 10 11
Вењ 0 0 3 9 3 6 7 0
Ке твељ 0 0 0 0 0 7 0 5
Све га по раз ре ди ма 27 25 32 36 40 49 30 33 15 6 9 3
Укуп но уче ни ка 305

И број де це ко ја из у ча ва ју срп ски је зик као на став ни пред мет (ма тер њи 
је зик) мо гао би би ти по ка за тељ о укуп ном бро ју на ше школ ске де це у том 
пе ри о ду, иа ко ни су сва упи са на де ца има ла срп ско по ре кло. 

Са да шње ста ње

У од но су на ра ни ју кла си фи ка ци ју шко ла (по бро ју раз ре да или оде ље-
ња), по след њих го ди на уве ден је и та ко зва ни нул ти или при прем ни раз ред, 
та ко да је са да кла си фи ка ци ја шко ла по раз ре ди ма сле де ћа: основ на шко ла 
(0–IV), сред ња шко ла (V–VI II) и гим на зи ја (IX –XII). По са да шњем ру мун-
ском за ко ну на ста ве,4 сви учи те љи ко ји су сво је вре ме но за вр ши ли учи тељ ску 
(пе да го шку) шко лу, би ли су при мо ра ни да на ста ве сту ди је на уни вер зи те ту 
и стек ну ди пло му про фе со ра-на став ни ка.

У школ ској 2018/19. го ди ни у три жу па ни је: Арад (АР), Ка раш-Се ве рин 
(КС) и Та миш (ТМ) са мо се у 6 школ ских је ди ни ца на ста ва од ви ја на срп ском 
је зи ку. Да је мо њи хов на зив, на срп ском и ру мун ском је зи ку, име на учи те ља/
про фе со ра, њи хов ди дак тич ки сте пен (I, II или Д – де фи ни ти ван), као и њи-
хов про фе си о нал ни ста тус (Т – ста лан или ти ту ла ран, или П – при вре мен 
или за ме ник):

4 Le gea nr. 1/2011 a edu caţiei  naţio na le actualizată, publicată in Mo ni to rul Ofi cial nr. 18 din 
10.01.2011, consolidată cu modificările și completările ul te ri o a re. https://le ge az.ne t/le ge a –e du ca ti e i –na-
ti o na le–1–2011/
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У жу па ни ји Арад:
 Сред ња шко ла „Ау рел Се бе шан” Фен лак – Șco a la gimnazială „Au rel 

Se beșan ” Fel nac, За гор ка Ста на, рођ. По по вић, проф. ма те ма ти ке и проф. 
основ не на ста ве, ра ди као учи те љи ца, II, Т. 

У жу па ни ји Ка раш-Се ве рин: 
 Основ на шко ла „Бо ри слав Кр стић” Бе ло бре шка – Șco a la primară „Bo-

ri slav Crîstici” Be lo breșca , Не ве на Сте фа но вић, проф. (учи те љи ца), I, Т. 
 Тех но ло шка гим на зи ја „Ду нав ска кли су ра” Но ва Мол да ва – Li ceul 

Teh no lo gic „Cli su ra Dunării” Mol do va Nouă, Да ни ца Си мо но вић, проф. (учи-
те љи ца), I, Т.

У Та ми шкој жу па ни ји: 
 Основ на шко ла „Не мет” – Șco a la Primară Beregsău Mic, Оли ве ра Ар син, 

проф. (учи те љи ца), I, Т.
 Сред ња шко ла „Ми ли вој Три фун ски” Ве ли ки Сем пе тар – Șco a la 

gimnazială „Mi li voj Tri fun ski” Sânpetru Ma re, Дра го мир Зла то мир Пет ков, 
проф. (учи тељ) I, Т. 

 Те о рет ска гим на зи ја „До си теј Об ра до вић” Те ми швар – Li ceul Te o re tic 
„Do si tei Ob ra do vi ci” Ti mișoa ra: При прем ни раз ред – Ма ра Ду брав ка Ма ли
мар ков, I, Т; I раз ред – Оли ве ра Али на Ра ка, I, П; II раз ред – Ја сми на Пе тров, 
II, Т; III раз ред – Сла ве на Пе ја нов, I, Т; IV раз ред – Ве ра Жу пун ски, I, Т.

Број упи са не де це у школ ској 2018/19. го ди ни из но си:

Шко ла О снов на Сред ња Гим на зи ја
0 I I I I I I IV V VI VI I VI I I IX X XI XI I

Фенлак (АР) 0 1 1 3 1 0 0 0 0
Бе ло бре шка (КС) 2 0 1 2 1
Н. Мол да ва (КС) 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Не мет (ТМ) 3 2 0 0 4
В. Сем пе тар (ТМ) 0 0 0 1 4 0 0 0 0
Гимн. „Д. О.” (ТМ) 10 14 9 13 16 7 10 10 12 19 16 14 16
По раз ре ди ма 18 17 11 20 28 7 10 10 12 19 16 14 16
Укуп но уче ни ка 198

Та ко ђе, у 13 школ ских је ди ни ца са пре да ва њем на ру мун ском је зи ку, 
срп ски је зик из у ча ва се као ма тер њи је зик (фа кул та тив ни пред мет) и то: 

У жу па ни ји Ка раш-Се ве рин: 
 Основ на шко ла „Бер за ска” – Șco a la Gimnazială Ber za sca, Оли ве ра Јан

ко вић, проф., II, Т. 
 Тех но ло шка гим на зи ја „Ду нав ска кли су ра” Но ва Мол да ва – Li ceul 

Teh no lo gic „Cli su ra Dunării” Mol do va Nouă, Ве ра Но ва ко вић, проф., I, Т (тре-
нут но на по ро диљ ском од су ству), за ме њу је је Ђо ка Ја но ше вић, проф., Д, П.

 Сред ња шко ла „Ата на си је Ко жо ка ру” По же же на – Șco a la Gimnazială 
„Ata na sie Co jo ca ru” Po je je na, Озрен Ми ле но вић, проф., I, Т, и Ру жи ца Ива на 
Стан ко вић, проф., проф., II, Т.
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 Сред ња шко ла „Све ти Са ва” Со ко ло вац – Șco a la Gimnazială „Sf. Sa va” 
So col, Ср ђан Јан ко вић, проф., II, Т, и Ру зма рин ка Ђор ђе вић, проф., I, Т. 

 Основ на шко ла „Лан го вет” – Șco a la Primară Câmpia, Ср ђан Јан ко вић, 
проф., II, Т, и Ру зма рин ка Ђор ђе вић, проф., I, Т.

 Основ на шко ла „Зла ти ца” – Șco a la Primară Zla tița, Ср ђан Јан ко вић, 
проф., II, Т, и Ру зма рин ка Ђор ђе вић, проф., I, Т. 

У жу па ни ји Ме хе динц: 
 Основ на шко ла „Сви ни ца” – Șco a la gimnazială Svi nița, Ли ди ја Ве лими

ро вић, проф. фран цу ског и ру ског, I, Т. 
У жу па ни ји Та миш: 
 Те о рет ска гим на зи ја „Но ви Печ” (Ул беч) – Li ceul Te o re tic Pe ciu Nou, 

Ми ли на Мар га рит, проф. срп ског је зи ка, I, Т. 
 Сред ња шко ла „Ми ли вој Три фун ски” Ве ли ки Сем пе тар – Șco a la Gim-

nazială „Mi li voi Tri fun schi” Sânpetru Ma re, Дра ган Пет ков, проф. (учи тељ), I, Т. 
 Сред ња шко ла „Че неј” – Șco a la Gimnazială Ce nei, Љи ља на Ми ло ван, 

рођ. По пов, проф. (учи те љи ца), I, Т.
 Сред ња шко ла „Вар јаш” – Șco a la Gimnazială Va riaș, Ан дреј Сил виу 

Ја ре ма, проф., I, Т.
 Сред ња шко ла „Крај Ноу” – Șco a la Gimnazială Crai Nou, Сла ви ца Ра јин, 

рођ. Ла зић, учи те љи ца, по чет ник, П. (Ову шко лу по ха ђа ју и де ца из Руд не.) 
 Сред ња шко ла „Вењ” – Șco a la Gimnazială Fo e ni, Сла ви ца Чи змаш (учи-

те љи ца), I, Т.
 Сред ња шко ла „Ке твељ” – Șco a la Gimnazială Ge lu, Ве ра Су бин, проф. 

(учи те љи ца), I, Т. 

У овим шко ла ма, број уче ни ка, по раз ре ди ма, сле де ћи је:

Шко ла О снов на Сред ња Гим на зи ја
0 I I I I I I IV V VI VI I VI I I IX X XI XI I

Берзаска (КС) 2 13 7 6 5 12 5 6 9
Ста ра Мол да ва (КС) 10 5 3 4 7 7 10 6 14 11 4 12 4
По же же на (КС) 0 9 12 6 10 12 7 14 12
Со ко ло вац (КС) 7 4 4 9 6 13 18 17 25
Лан го вет (КС) 5 7 7 2 4
Зла ти ца (КС) 10 8 5 6 7
Сви њи ца (МХ) 5 3 2 7 2 5 1 0 6 0 0 0 0
Ул беч (ТМ) 13 0 14 32 10 20 11 8 9 10 24 18 24
Вел. Сем пе тар (ТМ) 0 0 0 0 0 1 1 1 3
Че неј (ТМ) 0 6 5 5 5 2 2 5 4
Вар јаш (ТМ) 0 6 0 3 2 3 0 6 3
Крај Ноу (ТМ) 0 0 4 10 8 5 7 2 12
Фењ (ТМ) 0 0 0 0 7 9 0 0 6
Кет фељ (ТМ) 0 0 0 11 13 0 0 5 7
По раз ре ди ма 52 61 63 101 86 89 62 70 110 21 28 30 28
Укуп но уче ни ка 801
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Име на на став ни ка Те о рет ске гим на зи је „До си теј Об ра до вић”, Те-
ми швар школ ске 2018/2019. го ди не, по пред ме ти ма, њи хо ва струч на спре ма 
(ди дак тич ки сте пен) и њи хо во на и ме но ва ње (стал ни или при вре ме ни): Срп-
ски је зик – Ра до сла ва Гли шо вић, II, П; Да ли бор ка Стан ков, I, Т; Ма ри ја на 
Ша ко тић, I, Т; Ру мун ски је зик – Ју лу ја на Га леш, I, Т; Лу ми ни ца Мо ни ка 
Мар ку, I, Т; Иле а на Ђа ни на Ми кља, I, Т; Ен гле ски је зик – Ја се на Еђед, рођ. 
Со рин кић, Д, Т; Ђур ђев ка Ра ду ка, I, Т; Ла тин ски је зик – Да на Ка ме ли ја Ру су, 
II, П; Ма те ма ти ка – Пре драг Мо мир, I, Т; Еле на Му ре шан, I, П; Не ве на Оли
ве ра До га ру, II, П; Ин фор ма ти ка – Ја дран Кла ни ца, I, Т; Фи зи ка – Све ти слав 
Ла зић, I, Т; Хе ми ја – Би ља на Ми ја тов, I, Т; Би о ло ги ја – Ксе ни ја Да ја на Гли
шић, по чет ник, П; Исто ри ја – Са ша Ма ли мар ков, I, Т; Гра ђан ска кул ту ра – 
Са ша Ма ли мар ков, I, Т; Гра ђан ско вас пи та ње – Са ша Ма ли мар ков, I, Т; 
Исто ри ја на ци о нал них ма њи на – Са ша Ма ли мар ков, I, Т; Со ци јал не на у ке 
(ло ги ка, фи ло зо фи ја) – Ми ли вој Бу гар ски, I, П; Пси хо ло ги ја / Со ци о ло ги ја 
– Јо ван ка Ели за Шољ мо шан, Д, П; Ге о гра фи ја – Ра до ван ка Ву ле тић, II, Т; 
Ве ро на у ка – Ла зар Стан ко вић, ђа кон, по чет ник, П; Умет нич ко вас пи та ње 
– Да ни ца Пет ков, I, Т; Му зич ко вас пи та ње – Јо ца Бу гар ски, Д, П; Фи зич ко 
вас пи та ње – Ми лан Ми о драг Гру бач ки, Д, П; Тех но ло шко вас пи та ње – Не
ве на Оли ве ра До га ру, II, П. 

Пер спек ти ва

Сход но по да ци ма до би је ним из жу па ниј ских школ ских ин спек то ра та 
Та ми шке и Ка раш се ве рин ске жу па ни је, школ ске 2018/19. го ди не, пред школ-
ске уста но ве (за ба ви шта) има ле су сле де ћи број по ла зни ка: Срп ски Се мар тон 
20, Че неј 10, За ба ви ште бр. 14 у Те ми шва ру 18, За ба ви ште бр. 9 у Те ми шва-
ру 24, Љуп ко ва 14, Ста ра Мол да ва 13, Ма че вић 10, По же же на 10, Ра дим на 
19, Бе ло бре шка 8, Со ко ло вац 23, Лан го вет 8 и Зла ти ца 13. Укуп но: 204. 

Ако узме мо у об зир да ће бар део те де це на ред них школ ских го ди на 
на ста ви ти шко ло ва ње у на став ним је ди ни ца ма са срп ским на став ним је зи-
ком, мо же мо сма тра ти, иа ко не пре те ра но оп ти ми стич ки, да има ко ли ко-то-
ли ко на де да се срп ско школ ство у Ру му ни ји и да ље одр жи бар још на ред них 
не ко ли ко го ди на. 

Уме сто за кључ ка

Сма ње ње бро ја де це у шко ла ма са пре да ва њем на срп ском је зи ку не 
мо же се сма тра ти спе ци фич ном по ја вом са мо за срп ску за јед ни цу у Ру му-
ни ји. За уте ху мо же се ис та ћи чи ње ни ца да су том про це су из ло же не све 
број ча но ма ње ма њин ске за јед ни це ко је жи ве у окру же њу са ве ћин ским ста-
нов ни штвом. Оп шти раз ло зи ове по ја ве мо гу би ти: ми гра ци ја из се ла у град, 
ме шо ви ти бра ко ви (та мо где је не срп ска стра на „ја ча”), ра сто ја ње ку ћа – шко-
ла (упр кос по зи тив ној чи ње ни ци да су Жу па ниј ски школ ски ин спек то рат и 
Са вез Ср ба у Ру му ни ји обез бе ди ли пре воз де це школ ским ми кро бу си ма, до 
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шко ле и од шко ле), из бор дру гих спе ци фич них шко ла (спорт ске, умет нич ке, 
шко ле са пре да ва њем на стра ним – мо дер ним је зи ци ма) итд. И не у по след-
њем ре ду, не до вољ но из ра же на са мо свест ро ди те ља да оп ста нак ет нич ке 
за јед ни це бит но за ви си и од оп стан ка школ ске мре же. 

Ни је нам би ла на ме ра да ду бље за ла зи мо у узро ке опа да ња бро ја уче-
ни ка у срп ском школ ству, јер су за то ду жни ме ро дав ни ор га ни да на пра ве 
објек тив ну ана ли зу и евен ту ал но пред ло же од го ва ра ју ће ме ре, већ смо са мо 
ука за ли на број ча но, чи ње нич но ста ње 2018/19. школ ске го ди не, од ко јег 
тре ба да поч не сва ка ду бља ана ли за. 

На кра ју бих нај ср дач ни је за хва лио ко ле га ма ко ји су ми до ста ви ли гор-
ње по дат ке: проф. Жељ ку Стан ко вом, ин спек то ру у Жу па ниј ском школ ском 
ин спек то ра ту Та миш (укљу чу ју ћи и за по дат ке о бро ју уче ни ка у Ка раш се-
ве рин ској жу па ни ји), За гор ки Ста на, рођ, По по вић, проф. у Фен ла ку, Ди ја ни 
Фе ри чан, проф., управ ни ку шко ле у Че не ју, проф. Ви то ми ру Ку ри ћу, управ-
ни ку шко ле у Сви ни ци, Ми ла ди ну Си мо но ви ћу, инж. и чла ну РС ССР (за 
по дат ке о на став ном осо бљу у Ка раш се ве рин ској жу па ни ји), Ве ри Жу пун ски, 
проф. (учи те љи ци) у Гим на зи ји „До си теј Об ра до вић” (ру ко во ди о цу кру жо-
ка на став ни ка срп ског је зи ка), и На та ли ји Бран ков, се кре та ри ци Гим на зи је 
„До си теј Об ра до вић” у Те ми шва ру.

STA TI STI CA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN LIM BA SÂRBĂ ÎN ROMÂNIA  
ÎN ANUL ŞCO LAR 2018/19

Du šan J. Po pov

Re zu mat

După ce subliniază im por tanţa învăţământului în lim ba maternă, au to rul prezintă 
si tuaţia  şco li lor sârbe ele men ta re şi me dii după anul 1919, evi denţiind con clu zia că pa li-
e rul învăţământul în lim ba sârbă este descrescător, în po fi da drep tu ri lor acor da te con form 
le gi lor ţării, ca re erau din ce în ce mai fa vo ra bi le. Împuţina rea şco li lor cu pre da re în 
lim ba sârbă este con se cinţa mai ales a si tuaţie i de mo gra fi ce a po pu laţie i sârbe, ca re nu 
nu mai că s–a înjumătăţit în ra port cu anul 1924, dar prezintă o ten dinţă continuă descres-
cătoare. Da te le sta ti sti ce pre zen ta te pen tru anul şco lar 2018/19, evi denţiind trei ni ve le de 
şco la ri za re (cla se le I–IV, V–VI II, IX –XII) şi în plus po si bi li ta tea, fo ar te agreată, nu şi 
eficientă pe măsură, de a se pre da lim ba sârbă ca obi ect de stu diu, con duc la con clu zia 
că învăţământul în lim ba sârbă în România va dăinui, cu pre ci za rea au to ru lui, prevăzător, 
că va mai dăinui în con ti nu a re câţiva ani, durata ace stei pe ri o a de depinzând în cea mai 
ma re măsură de po ziţio na rea fa mi li i lor sârbe sau mix te mix te sub aspec tul naţio nal. 
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STA TI STI CAL DA TA OF THE EDU CA TION IN SER BIAN LAN GU A GE  
IN RO MA NIA FOR THE 2018/19 SCHOOL YEAR

Du šan J. Po pov

Sum mary

Upon hig hlig hting the im por tan ce of edu ca tion in the mot her lan gu a ge, the aut hor 
pre sents the si tu a tion of the ele men tary and mid dle Ser bian scho ols af ter 1919, po in ting 
out that the edu ca ti o nal slo pe in Ser bian lan gu a ge is de scen ding, de spi te the in cre a singly 
fa vo u ra ble rights gran ted by of fi cial laws. The dec re a se of scho ols in Ser bian lan gu a ge 
is a con se qu en ce of ma inly the de mo grap hic si tu a tion of the Ser bian po pu la tion, who se 
num ber has not only hal ved sin ce 1924, but al so has a strong de scen ding trend. The sta-
ti sti cal da ta shown for the 2018/19 school year, split over the three edu ca ti o nal le vels 
(gra des I/0-IV, V-VI II, IX-XII) and ad di ti o nally, the agreed but not very ef fi ci ent pos si-
bi lity of te ac hing Ser bian as a su bject, lead to the con clu sion that the edu ca tion in Ser bian 
lan gu a ge in Ro ma nia will con ti nue to last, ba sed on the aut hor’s ca re ful as ses sment, a 
few years from now, mostly de pen ding on the na ti o nal po si ti o ning of the Ser bian and 
mi xed fa mi li es. 





П Р И Л О З И  И  Г Р А Ђ А
UDC 347.183: 271.222(497.11)-523(498 Bezdin)

Б о  ж и  д а р  П а  н и ћ

МА ТИЧ НЕ КЊИ ГЕ МА НА СТИ РА БЕЗ ДИ НА  
У АРАД СКОЈ ЖУ ПА НИЈ СКОЈ СЛУ ЖБИ  
НА ЦИ О НАЛ НО ГА АР ХИ ВА РУ МУ НИ ЈЕ

СА ЖЕ ТАК: У на пи су су пред ста вље не ма тич не књи ге ма на сти ра Без ди на 
са чу ва не у Арад ској жу па ниј ској слу жби На ци о нал но га ар хи ва Ру му ни је. Реч је 
о про то ко ли ма кр ште них, вен ча них и умр лих за раз до бље 1851–1869. го ди не. То 
је вре ме не по сред но по сле сло ма ма ђар ске бу не 1848/49, то ком ко је су ма на стир 
Без дин за по се ле ма ђар ске тру пе. То је и вре ме је рар хиј ске по де ле, од но сно исту-
па ња пра во слав них Ру му на из срп ске Кар ло вач ке ми тро по ли је. Не ко ли ко по то њих 
архијерejа Срп ске пра во слав не цр кве, а и про то син ђел Ки рил (Цвјет ко вић), би ли 
су та да чла но ви ма на стир ског брат ства. Пи са ни тра го ви о њи ма, о њи хо вом жи-
во ту и бо го слу жбе ном де ло ва њу, са чу ва ни су у овим ма тич ним књи га ма; сто га, 
оне су дра го це на исто риј ска гра ђа, пр во ра зред ни из вор за по зна ва ње јед ног пе-
ри о да ви ше ве ков не исто ри је ма на сти ра Без ди на. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ма на стир Без дин, је ро мо нах, ма тич не књи ге, Му на ра, зе-
мље дјел ци.

У Арад ској жу па ниј ској слу жби На ци о нал но га ар хи ва Ру му ни је, у фон-
ду на сло вље ном Збир ка ма тич них књи га1, по хра ње не су ма тич не књи ге 
па ро хи ја ра зних ве ро и спо ве сти са под руч ја са да шње Арад ске жу па ни је, за 
раз до бље XVI II век – пр ва по ло ви на XX ве ка. У тој обим ној ар хив ској гра ђи 
на ла зе се и ма тич не књи ге ко је се у ар хив ској еви ден ци ји во де као ма тич ни 
про то ко ли Ру мун ског пра во слав ног па ро хиј ског зва ња се ла Му на ре2:

• бр. 1, Ма тич на књи га кр ше них 1851–1950;
• бр. 2, Ма тич на књи га вен ча них 1851–1949;
• бр. 3, Ма тич на књи га умр лих 1851–1950.

У ства ри, то су ма тич не књи ге ма на сти ра Без ди на за пе ри од 1851–1869. 
го ди не.

1 Ser vi ciul Ju deţea n al Ar hi ve lor Naţio na le Arad, Fond: Co lecţia  Re gi stre de Sta re Civilă, да ље 
у тек сту SJAN-Arad, Fond-CRSC.

2 Ofi ciul Pa ro hial Or to dox Român Mu nar. Се ло Му на ра (Mu nar), оп шти на Се ку сић (Se cu si giu) 
у Арад ској жу па ни ји, уда ље но је 27 км од Ара да, на пу ту Арад – Ве ли ки Се ми клуш, и ле жи на 
око 5 км ју жно од ма на сти ра Без ди на. 
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Ћи ри лич ним пи смом, на срп ском је зи ку, во ди ли су их без дин ски је ро-
мо на си ко ји су оба вља ли па ро хиј ску слу жбу пр вен стве но за пра во слав не 
Ср бе и Ру му не се ла Му на ре, не ка да ма на стир ског пр ња во ра, али и за пра во-
слав це по је ди них окол них ме ста, на ро чи то су сед ног Не мач ког Сем пе тра, 
где ни је по сто ја ла пра во слав на па ро хиј ска цр ква, по што је ве ћин ско ста нов-
ни штво би ло ка то лич ке ве ро и спо ве сти. Ма на стир је, да кле, оп слу жи вао 
па ро хи ју, а манастирскa Црквa Ва ве де ња Пре све те Бо го ро ди це би ла је исто-
времено и Па ро хиј ска цр ква Му на ре. 

Пра во слав ни жи те љи Му на ре и Не мач ког Сем пе тра би ли су ве ћи ном 
ста ро се де о ци, али би ло је и оних ко ји су се же нид бом, од но сно удад бом, или 
из дру гих раз ло га ту на се ли ли, а по ти ца ли су из обли жњих па и из уда ље-
них на се ља.

Без дин ски је ро мо на си кр шта ва ли су но во ро ђен чад, вен ча ва ли мла ден-
це, опо ја ва ли умр ле и упи си ва ли их у ма тич не књи ге ма на сти ра Без ди на, све 
до фе бру а ра 1869. го ди не. Од та да, у те исте про то ко ле, све ште ни ци Ру мун-
ске пра во слав не па ро хи је у Му на ри на ста вља ју да у срп ски ћи ри лич ни обра зац 
уно се по дат ке кр ште них, вен ча них, умр лих, на ру мун ском је зи ку, ру мун ским 
ла ти нич ним пи смом. Првe упи се уно се све ште ни ци Кон стан тин Ис фа не ску 
(Con stan tin Isfănescu), Са му и ла Ис фа не ску (Samuilă Isfănescu) и Ме лен ти је 
Ми ку ле ску (Me len tie Mi cu le scu). До го ди ло се то ка да је у дру гој по ло ви ни 
XIX ве ка до шло до је рар хиј ске по де ле – исту па ња пра во слав них Ру му на из 
срп ске Кар ло вач ке ми тро по ли је. Та да су, спо ра зум но или пре ко су да, по де-
ље не цр кве и ма на сти ри из ме ђу срп ске Кар ло вач ке ми тро по ли је и но во о сно-
ва не Ру мун ске пра во слав не ми тро по ли је у Си би њу (Si biu).3 

Ма на стир Без дин је и на кон по де ле остао у са ста ву Кар ло вач ке ми тро-
по ли је, па ни је ја сно за што су без дин ске ма тич не књи ге са упи си ма од 1851. 
до 1869. го ди не пре да те на да ље во ђе ње ру мун ским све ште ни ци ма у Му на ри, 
где, за чу до, та да још ни је по сто ја ла пра ва па ро хиј ска цр ква.4 У то вре ме, ма-
на сти ром Без ди ном је упра вљао ар хи ман дрит Те о фан Жив ко вић (1865–1872),5 
епи скоп те ми швар ски био је Ан то ни је На ко (1865–1872)6 а епи скоп арад ски 
– Про ко пи је Ивач ко вић (1853–1873).7 Још је чуд ни је то што су, у су сед ном ма-
на сти ру Хо до шу, ко ји је на кон је рар хиј ске по де ле при пао Ру му ни ма, хо до шки 
је ро мо на си во ди ли ма тич не књи ге ћи ри лич ним пи смом на срп ском је зи ку све 
до 1887. го ди не, ка да су пре шли на ру мун ски је зик и ру мун ску ла ти ни цу.

Пе де се тих го ди на ХХ ве ка про то ко ле је од Ру мун ске му нар ске па ро-
хи је пре у зео На род ни са вет оп шти не Се ку сић,8 а по том су про то ко ли по хра-

3 Си бињ ска ми тро по ли ја осно ва на је 24. де цем бра 1864. го ди и не. Вид.: I. D. Su ciu, Mo no gra fia 
Mi tro po li ei Ba na tu lui, Ti mişoa ra 1977, стр. 186.

4 Ру мун ска цр ква хра ма Си ла ска Све то га ду ха у Му на ри са гра ђе на је тек 1927. го ди не. Од 
је рар хиј ске по де ле па до 1927. го ди не, цр кве ни об ре ди за Ру му не одр жа ва ни су у згра ди ве ро и спо-
вед не шко ле у ме сту. Вид.: Pr. dr. Pa vel Ve sa, Epi sco pia Ara du lui. Is to rie, cultură, mentalităţi. (1706–
1918), Cluj-Na po ca 2006, стр. 640. 

5 Сте ван Бу гар ски, Љу бо мир Сте па нов, Ма на стир Без дин, Те ми швар 1999, стр. 106.
6 Са ва, епи скоп шу ма диј ски, Срп ски је рар си од де ве тог до два де се тог ве ка, Бе о град –Под-

го ри ца –Кра гу је вац 1996, стр. 22. 
7 Исто, стр. 412.
8 На кра ју сва ког про то ко ла на зна чен је број ли сто ва ко ли ко са др жи, а по сле по след њег 

упи са ру мун ског све ште ни ка Му на ре, ру ко пи сно, на ру мун ском је зи ку, за ве де на је по твр да да 
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ње ни у Арад ском жу па ниј ском ар хи ву. Кон зер ва тор ским трет ма ном за ме ње не 
су ко ри це сва три про то ко ла а не ко ли ко оште ће них ли сто ва је ре ста у ри ра но, 
при че му је не зна тан део по да та ка из гу бљен.

Пре ма ар хив ском кон трол ном ли сту (Fo a ie de fo lo si re), про из ла зи да је 
ове ма тич не књи ге, то ком се дам де се так го ди на од ка да се на ла зе у Арад ском 
ар хи ву, има ла на увид са мо јед на осо ба,9 ко ја је, по свој при ли ци, тра жи ла 
по дат ке о сво јим пре ци ма.

Ма да је у пи та њу кра так (дво де це ниј ски) пе ри од исто ри је ма на сти ра 
Без ди на, ове ма тич не књи ге су зна чај на гра ђа, пр во ра зред ни, при мар ни ар хив-
ски из вор. Из њих до зна је мо ко су та да би ли чла но ви ма на стир ског брат ства, 
као и по дат ке из жи во та ар хи је ре ја Срп ске пра во слав не цр кве, ко ји су у 
раз ли чи тим пе ри о ди ма при па да ли брат ству ма на сти ра Без ди на:

• У про то ко лу умр лих за бе ле же но је по гре бе ње у ма на стир ској цр кви 
Сер ги ја (Ка ћан ског), епи ско па гор њо кар ло вач ког, сво је вре ме но ар хи-
ман дри та и ста ре ши не без дин ског ма на сти ра. Опо јао га је Про ко пи је 
(Ивач ко вић), епи скоп арад ски, по то њи па три јарх срп ски, и сво је руч но 
унео за пис у про то кол умр лих. 

• Ки рил (Цвјет ко вић), та да про то син ђел, као члан без дин ског брат ства 
кр шта вао је но во ро ђен чад и опо ја вао умр ле. Умро је у Без ди ну. Са хра њен 
је у ма на стир ској пор ти. 

• Ар хи ман дрит Ан то ни је (На ко), ста ре ши на ма на сти ра Без ди на (до 1865), 
по то њи епи скоп те ми швар ски, на кра ју сва ке го ди не пре гле дао је ма-
тич не књи ге. 

• Ар хи ман дрит Те о фан (Жив ко вић), ста ре ши на ма на сти ра Без ди на (од 
1865), по то њи епи скоп гор њо кар ло вач ки, по не кад, исти на рет ко, и сам 
је оба вљао об ре де кр ште ња и по гре бе ња. 

За пи си и уз гред не до дат не при мед бе је ро мо на ха са др же, та ко ђе, и мно го 
до са да не по зна тих са зна ња о ма на стир ској еко но ми ји, о жи те љи ма Му на ре, 
Не мач ког Сем пе тра и дру гих су сед них се ла, о мир ном су жи во ту пра во слав-
них и ри мо ка то ли ка. На про стра ном ма на стир ском има њу ра ди ли су: „зе мље-
дјел ци”, над ни ча ри („би ри ши”), ма на стир ска по слу га, ма на стир ски шу ма ри, 
чо ба ни, „ма јур џи је” (са ла ша ри на ма на стир ским ма ју ри ма –са ла ши ма), во-
де ни ча ри ма на стир ске во де ни це на Мо ри шу. 

Жи те љи под руч ја око ма на сти ра би ли су ве ћи ном „зе мље дјел ци”, али 
би ло је и др жав них слу жбе ни ка – ко мор ских шу ма ра, тр го ва ца – „ку пе ца”, 
за на тли ја: чи зма ра, кро ја ча, ко ва ча, ужа ра, кр зна ра–„ко жу ха ра”. У Му на ри 
je по сто ја ла шко ла, што се мо же за кљу чи ти по не ко ли ко упи са вен ча ња 
„дје то на став ни ка” – учи те ља жи те ља Му на ре, и кр ште ња њи хо ве де це. 

Об ре де кр ште ња и вен ча ња без дин ски је ро мо на си оба вља ли су у ма-
на стир ској цр кви, а опе ла умр лих Му на ре и Не мач ког Сем пе тра – у тим 
ме сти ма, уз са хра не на се о ским гро бљи ма.

су у пи та њу про то ко ли кр ште них и умр лих за пе ри од 1851–1950, од но сно, вен ча них за пе ри од 
1851–1949. го ди не. За пис је ове рен пе ча том са нат пи сом: „R.P.R, Sfa tul Po pu lar al Co mu nei Se cu-
si giu, Ra i o nul Arad” (На род на Ре пу бли ка Ру му ни ја, На род ни са вет оп шти не Се ку сић, Арад ски 
ре јон) и не чит ким пот пи сом се кре та ра На род ног са ве та. За пис ни је да ти ран.

9 Фур да Нар ћи са (Fur da Nar ci sa) пре гле да ла је ма тич не књи ге 1997. го ди не.
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За бо ра вље не, за гу бље не и по но во от кри ве не, ове ма тич не књи ге пружа-
ју и са зна ња о срп ском је зи ку и пи сму пра во слав ног по мо ри шког мо на штва 
сре ди ном XIX ве ка. Не ко ли ко рет ких до пун ских по да та ка о ро ди те љи ма 
кр ште не де це, или о нео бич ним окол но сти ма смрт ног стра да ња по је ди на ца, 
за пи са но је на род ним је зи ком без цр кве но сло вен ских по зај ми ца.

*
Ма тич на књи га кр ше них 1851–1950. Са др жи 128 ли сто ва, фор ма та 

44 х 28 цм. У штам па ном обра сцу на сва кој стра ни ци цр кве но сло вен ским 
је зи ком сто ји за гла вље ко је у са вре ме ном пре пи су гла си: Про то кол кре шча-
је мих цер кве хра ма ... в... су шчи ја. Ис под за гла вља је штам па ни обра зац 
– та бли ца са 11 сту ба ца и 8 ре до ва. За гла вље та бли це гла си:

• Чи сло те ку шче је
• Ље то, мје сјац и дењ ро жде ни ја
• Ље то, мје сјац и дењ кре шче ни ја и ми ро по ма за ни ја
• Пол и имја мла ден ца

Под за јед нич ким на сло вом „Ро ди те леј мла ден ца” сле де под на сло ви 
сле де ћих пет ко ло на:

• Имја и про зви шче
• Вје ро и спо вје да ни је
• Со сто ја ни је
• Мје сто пре би ва ни ја
• Брач ни или без брач ни

По след ње две ко ло не:
• Стро и тељ свја та го кре шче ни ја и ми ро по ма за ни ја
• Имја и мје сто пре би ва ни ја вос при јем ни ка или вос при јем ни це

Од пр ве до се дам де сет и тре ће стра ни це про то ко ла (7. ја ну ар 1851. – 16. 
фе бру ар 1869), у за гла вљу стра ни це ру ко пи сно је до пи са но: цер кве хра ма 
Свја та го Ва ве де ни ја Пре свја ти ја Бо го ро ди ци в Мо на стир је Без ди ње су
шчи ја. Кр ште ња су оба вља ли је ро мо на си ма на сти ра Без ди на, у ма на стир ској 
цр кви. Од се дам де сет и тре ће стра ни це, по чев од 6. мар та 1869, про то кол 
кр ште них во ди ли су на ве де ни ру мун ски све ште ни ци Му на ре. У од штам па-
ном цр кве но сло вен ском на сло ву стра ни ца, они су ру ко пи сно до пи си ва ли 
ру мун ским ла ти нич ним пи смом: цер кве хра ма Co mu na Mu nar, в ... су шчи ја. 
Тек код по след њих упи са 1950. го ди не, сто ји: цер кве хра ма Pogorîrea Sfân
tului Duh, в Mu nar су шчи ја. По след њи ру мун ски упис кр ште ња да ти ран је 
23. апри ла 1950. го ди не. 

У Без ди ну све ту тај ну кр ште ња и ми ро по ма за ња оба вља ли су је ро мо-
на си: Ки рил (Цвјет ко вић), про то син ђел, 1851–1856; Ири неј (Би ни шан) екли-
си јарх, 1851–1856; Ар се ниј (Сто ја но вић) 1851–1868; Ни ко дим (Ми о ко вић) 
1852–1868; Ге на диј (По пе скул) 1852; Ан тим (Хри сти јан) 1853–1855; Вик тор 
(Ви то ми ро вић) 1854; Иси дор (Шпа дић) 1856–1869. Кр ште ња су рет ко оба вља-
ли све ште ни ци са па ро хи ја: Или ја Иса ко вич, па рох „фи реч ха ски”,10 За ха рија 

10 Реч је о ба нат ском се лу Фи ри ћаз (Fi ri te az), са да оп шти на Ша гу (Şagu) у Арад ској жу па ни ји.
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Јо кић, па рох наћ вал ски, Гри го ри Ге ор ги је вић, па рох фен лач ки. У Без ди ну 
је у на ве де ном пе ри о ду оба вље но око 580 кр ште ња.

Ро ди те љи кр ште не де це су Ру му ни (ве ћи ном) и Ср би пра во слав не ве ро-
и спо ве сти, углав ном жи те љи Му на ре, али и пра во слав ци из су сед них се ла: 
Не мач ког Сем пе тра („Сент Пе тер Ње мјец киј” или „Свја тиј Пе тер Ње мјец-
киј”), Фен ла ка, Се ку си ћа. Нај ви ше је зе мљо рад ни ка, али ту су и за на тли је, 
над ни ча ри, ма на стир ски и ко мор ски шу ма ри, ма на стир ски чо ба ни, ма на-
стир ска по слу га, му нар ски учи те љи – „дје то на став ни ци”. 

Пр ви упис кр ште ња да ти ран је 7. ја ну ар 1851. Кр штен је Јо ан, ро ђен 3. 
ја ну а ра, син Ни ко ла ја Мар ти на и Ма ри је, „зе мље дје ла ца” из Му на ре. Кр ште-
ње је оба вио је ро мо нах Ири неј (Би ни шан), екли си јарх. „Вос при јем ни ца” 
(ку ма на кр ште њу) – „Ана, су пру га Јо а на Ва ра ди на, жи те ља му нар ска го”. 
На во ди мо још не ко ли ко ка рак те ри стич них упи са:

• 1851, 24. фе бру а ра ро ђе на, 2. мар та кр ште на Ру жи ца, кћи Ата на си ја 
Сер бе ско и Па ра ске ве, „зе мље дје ла ца” из Му на ре. Кр стио про то син ђел 
Ки рил (Цвјет ко вић). „Вос при јем ник – Фер ди нанд, син Фран ца Грин-
гле ра жи те ља Сент Пе тра Ње мец ког, рим ска го вје ро и спо вје да ни ја.”

• 1851, 14. сеп тем бра ро ђе на, 16. сеп тем бра кр ште на Љу би ца, кћи То ме 
Си ме о но ва и Ју ли ја не, „зе мље дје ла ца”, жи те ља Му на ре. Кр стио је ро мо-
нах Ар се ни је (Сто ја но вић). „Вос при јем ник – Те о дор, син Па вла Же ра-
ви це, жи те ља му нар ска го.”

• 1852, 9. мар та ро ђе на, 13. мар та кр ште на Пер си да, кћи Јо а на Та ба ко ви ћа 
и Је ле не, „зе мље дје ла ца”, жи те ља Му на ре. Кр стио је ро мо нах Ни ко дим 
(Ми о ко вић). „Вос при јем ник – Јон Фи лип, жи тељ му нар ски.”

• 1852, 1. сеп тем бра ро ђе на, 2. сеп тем бра кр ште на Мар та, кћи Ге ор ги ја 
Пе тро ви ћа, ужа ра и Ека те ри не, „жи те ља Сент Пе тра Ње мец ког”. Кр стио 
је ро мо нах Ар се ни је (Сто ја но вић). „Вос при јем ни ца – Маг да ли на, су пру-
га Јо си фа Ре тин ге ра, жи те ља Сент Пе тра Ње мец ка го, рим ска го вје ро-
и спо вје да ни ја.” 

• 1853, 3. фе бру а ра ро ђен, 5. фе бру а ра кр штен Ди ми три је, син Јо а на Ко-
ва че ви ћа, чи зма ра и Пер си де, жи те ља Му на ре. Кр стио про то син ђел 
Ки рил (Цвјет ко вић). „Вос при јем ни ца – Ма ри ја, су пру га Ди ми три ја 
Ка ра чо ни, но та ро ша и жи те ља ку сић ка го.” 

• 1853, 8. ма ја ро ђен, 10. ма ја кр штен Ге ор ги је, син Ди ми три ја Ла тин ки ћа, 
„пан ду ра Вар ме ђи те ми швар ској, ма ти же Те ре зи ја, мје сто пре би ва ни-
ја Те ми швар”. Кр стио је ро мо нах Ан тим (Хри сти јан). „Вос при јем ни ца 
– Фло ра, су пру га Ја ко ва Кле ша, жи те ља му нар ска го.”

• 1853, 15. ју ла ро ђе на, 16. ју ла кр ште на Со фи ја, кћи Јо а на Ма рин ко ва, 
шу ма ра и Ека те ри не, жи те ља „Сент Пе тра Ње мјец ка го”. Кр стио је ро-
мо нах Ан тим (Хри сти јан). „Вос при јем ни ца – Со фи ја, су пру га Јо си фа 
Чо ла ка, жи те ља и шу ма ра Сент Пе тра Ње мјец ка го.”

• 1854, 16. ја ну а ра ро ђен, 17. ја ну а ра кр штен Ар се ни је, син Ко сте Ни ко ли ћа 
и Ане, „зе мље дје ла ца” из Му на ре. Кр стио про то син ђел Ки рил (Цвјет-
ко вић). „Вос при јем ни ца – Мар та, су пру га Пе тра Аки ма, жи те ља му-
нар ска го.”
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• 1855, 1. но вем бра ро ђе ни, 3. но вем бра кр ште ни бли зан ци Ар се ни је „перво-
ро жде ниј” и Је ле на. Ро ди те љи – Ан дреј Бо ар и Пе три ца, „зе мље дјел ци”, 
жи те љи Му на ре. Кр стио про то син ђел Ки рил (Цвјет ко вић). „Вос при-
јем ни ца – вдо ва по чив ша го Ан дре ја Пет ко, жи тељ ни ца Му на ре.”

• 1856, 11. ју ла ро ђе на, 15. ју ла кр ште на Еу фи ми ја, кћи Сте фа на Же ра ви-
це и Ане, „зе мље дје ла ца”, жи те ља Му на ре. Кр стио је ро мо нах Ни ко дим 
(Ми о ко вић). „Вос при јем ни ца – Ана, су пру га Јо а на Ва ра ди на, жи те ља 
му нар ска го.”

• 1856, 29. ав гу ста је ро ђе на и исто га да на кр ште на Фло ра, кћи Јо а на Фи-
ли па и Ане, „зе мље дје ла ца” из Му на ре. Кр стио про то син ђел Ки рил 
(Цвјет ко вић). „Вос при јем ни ца – Мар та, су пру га Пе тра Аки ма, жи те ља 
му нар ска го”. 

• 1856, 30. ав гу ста ро ђе на, 2. сеп тем бра кр ште на Ма ри ја, ро ди те љи Тра-
и ла Ше бу и Ма ри ја, „зе мље дјел ци” из Му на ре. Кр стио про то син ђел 
Ки рил (Цвјет ко вић). „Вос при јем ни ца – Ко стан да, су пру га Кон стан ти на 
Ше бу, жи те ља се ку сић ка го.” 

• 1857, 30. сеп тем бра ро ђе на, 1. ок то бра кр ште на Ека те ри на, ро ди те љи 
Пе тар Ци гу, чо ба нин ма на стир ски, и Ана. Жи ве ли су при ма на сти ру. 
Кр стио је ро мо нах Иси дор (Шпа дић). „Вос при јем ни ца – Је ли ца, су пру га 
Ни ко ла ја Ла тин ки ћа, жи те ља му нар ска го.” 

Не ко ли ко упи са кр ште ња пру жа са зна ња о ма на стир ској имо ви ни и 
о по сто ја њу шко ле у Му на ри: 

• 1852, 13. сеп тем бра ро ђе на, 16. сеп тем бра кр ште на Пер си да, кћи во де-
ни ча ра За ха ри је Ста но је ва, и су пру ге Хри сти не, „ро жде ни у Наћ фа ли”, 
пре би ва ју „на Мо ри шу у ма на стир ској во де ни ци”. Кр стио је ро мо нах 
Ан ти ох (Кри сти јан). „Вос при јем ни ца – Га ца, дшчи Ни ко ла ја Гу ра на, 
жи те ља наћ фал ска го.” Не ко ли ко го ди на ка сни је кр ште на су и оста ла 
де ца во де ни ча ра За ха ри је Ста но је ва: син Ди ми три је и бли зан ци Ла зар 
и Со фи ја.

 У Му на ри је ра ди ла ве ро и спо вед на шко ла, ве ро ват но са одво је ним 
срп ским и ру мун ским оде ље њи ма, о че му све до че упи си кр ште ња де це му-
нар ских учи те ља:

• 1858, 3. но вем бра ро ђен, 6. но вем бра кр штен Кор не ли је, син учи те ља 
Кон стан ти на То а де ра и Алек сан дре, жи те ља Му на ре. Кр стио је ро мо нах 
Ни ко дим (Ми о ко вић). „Вос при јем ник – Сте фан По хут, но та рош се ку-
сић ки”.

• 1863, 31. ју ла ро ђен, 4. ав гу ста кр штен Ве ли мир, син „дје то на став ни ка” 
Ге ор ги ја Не дељ ко ви ћа и Жив ке, жи те ља Му на ре. Кр стио је ро мо нах 
Ар се ниј (Сто ја но вић). „Вос при јем ник – Па вел, син по чив ша го Ге ор ги-
ја Цо ци ћа, жи те ља вар јаж ка го.”

• 1865, 22. ју ла ро ђен, 25. ју ла кр штен Ду шан, син „дје то на став ни ка” Ге-
ор ги ја Не дељ ко ви ћа и Жив ке, жи те ља Му на ре. Кр стио је ро мо нах Иси дор 
(Шпа дић). „Вос при јем ник – Па вел, син по чив ша го Ге ор ги ја Цо ци ћа, 
жи те ља вар јаж ка го.”
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• 1868, 2. ав гу ста ро ђе на, 5. ав гу ста кр ште на Ми ли ца, кћи учи те ља Вал-
та за ра Ва си ли је ви ћа и Еу фро си ни је, жи те ља Му на ре. Кр стио је ро мо нах 
Иси дор (Шпа дић). „Вос при јем ни ца – Со фи ја, су пру га Ла за ра Ге ор ги-
је ви ћа, жи те ља му нар ска го”. 

На во ди мо не ко ли ко срп ских и не ко ли ко, по свој при ли ци, ме шо ви тих 
срп ско-ру мун ских по ро ди ца у Му на ри и Не мач ком Сем пе тру, чи ја су де ца 
кр ште на у ма на сти ру Без ди ну: 

Ва си ли је вић, Вал та зар и Еу фро си ни ја
Ва син, Јев ти миј и Је ле на
Ге ор ги је вић, Ла зар и Со фи ја
Же ра ви ца, Јо ан и Ма ри ја
Же ра ви ца, Сте фан и Ана
Жи гић, Оре стиј и Ири на
Јо ва но вић, Алек са и Фло ра
Јо ва но вић, Ва си ли је и Хри сти на
Јо ва но вић, Мак сим и Те о до си ја
Ко ва че вић. Јо ван и Пер си да 
Ла тин кић, Ди ми три је и Те ре зи ја
Ла тин кић, Жи во јин и Мар та
Ла тин кић, Јев ти миј и Рок сан да
Ла тин кић, Јо сиф и Ан ђе ли ја
Ла тин кић, Лу ка и Фло и ра
Ла тин кић, Ни ко ла је и Фло ра
Ла тин кић, Фи лип и Со фи ја
Ма рин ков Јо ан и Ека те ри на
Ми лан ко вић, Алек са и Ма ри ја
Ми лан ко вић, Алек сан дар и Јо ван ка
Ми тров, Жи ва и Пер си да
Ми хај лов, Га врил и Ана
Не дељ ко вић, Ге ор гиј и Жив ка
Ни ко лић, Ва си ли је и Ма ри ја
Ни ко лић, Ко ста и Ана
Ни ко лић, Сте фан и Ма ри ја
Па ску ло вић, Ге ор гиј и Је ле на
Пе тро вић, Ге ор гиј и Ека те ри на
Си ме о нов, То ма и Ју ли ја на
Спа со јев, Ди ми три је и Је ле на
Ста мо ран, Ге ор ги је и Ју ли ја на
Та ба ко вић, Јо ан и Је ле на
Та ба ко вић, Кон стан тин и Ана
Ше пе цан, Јо ца и Те о до ра
Ше пе цан, Мар ко и Пер си да
Ше пе цан, Ни ко ла и Ма кре на
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Пе де се так го ди на ка сни је, у упи си ма ру мун ских све ште ни ка, уме сто 
пре зи ме на Ла тин кић ја вља се пре зи ме Ла тин ка (La tin ca), уз на зна ку – Ру мун 
пра во слав не ве ро и спо ве сти. 

Од му нар ских Та ба ко ви ћа нај по зна ти ји је хо до шки је ро мо нах Се ба сти-
јан (Та ба ко вић), слу жбе ник Кон зи сто ри је Арад ске епар хи је, пре во ди лац 
бо го слу жбе них и са крал них тек сто ва са цр кве но сло вен ског и срп ског на ру-
мун ски је зик.11 Ни је по зна то да ли су му нар ски Та ба ко ви ћи би ли у срод ству 
са чу ве ним арад ским Та ба ко ви ћи ма.

У ма тич ној књи зи за ве де но је и не ко ли ко кр ште ња ван брач не де це, где 
је код име на ро ди те ља на ве де но са мо мај чи но име. Уме сто оче вог, до пи са но 
је „не вје дом”.

По чев од 1859. па све до 1864. го ди не, сва ког по след њег да на у го ди ни, 
Ан то ни је (На ко), ар хи ман дрит ма на сти ра Без ди на, пре гле дао је ма тич ну 
књи гу кр ште них и сво је руч но за пи си вао: Пре смо тр јех дне 31. Де кем ври ја 
(на ве де на го ди на), Ан то ниј На ко, Ар хи ман дрит Без дин скиј.

По след њи упи си кр ште ња, ћи ри ли цом, на срп ском је зи ку: 
• 1869, 27. ја ну а ра ро ђе на, 30. ја ну а ра кр ште на Дра ги ња, ро ди те љи Па вел 

и Ма ри ја Па јан, „зе мље дјел ци” из Му на ре. Кр стио ар хи ман дрит Те о фан 
(Жив ко вић). „Вос при јем ни ца – Пер си да, су пру га Три фу на Ола ре ску, 
слу жи тељ ни ца ма на сти ра Без ди на.”

• 1869, 9. фе бру а ра је ро ђе на и истог да на кр ште на Ма ри ја, ро ди те љи Ге-
ор ге Бо ар и Па ра ски ја, жи те љи Не мач ког Сем пе тра. Кр стио је ро мо нах 
Иси дор (Шпа дић). „Вос при јем ни ца – Фран ци шка, су пру га Јо зе фа Еки 
рим ска го вје ро и спо вје да ни ја”. 

• 1869, 12. фе бру а ра ро ђе на, 16. фе бру а ра кр ште на Ана, ро ди те љи Иса и-
ла Же ра ви ца, „на јем ник”, и Ма ри ја, жи те љи Му на ре. Кр стио Гри го ри 
Ге ор ги је вић, па рох фен лач ки. „Вос при јем ник – Јо ан Ва ра дин, жи тељ 
му нар ски.” 
Пр во кр ште ње у Му на ри, ко је је у про то кол унео све ште ник Кон стан-

тин Ис фа не ску ру мун ском ла ти ни цом на ру мун ском је зи ку, да ти ра но је 6. 
мар та 1869. 

*

11 Ро ђен је 14. де цем бра 1807. го ди не од оца Ар се ни ја и мај ке Пе тре, жи те ља Му на ре. Кр штен 
је у ма на сти ру Без ди ну. Кр стио га је је ро мо нах Јо сиф (Га ври ло вић). На кр ште њу до био је име 
Сте фан. Као три на е сто го ди шњак, у Без ди ну учи цр кве но сло вен ски ли тур гиј ски је зик и ћи ри лич-
но пи смо, цр кве но сло вен ско по ја ње и сти че основ не на ви ке мо на шог жи во та. Ако му ма тер њи 
је зик ни је био срп ски, он да је, жи ве ћи у без дин ском ман стир ском брат ству, на у чио уз цр кве но-
сло вен ски, и срп ски је зик. На ста вио је шко ло ва ње у не мач кој шко ли у су сед ном Не мач ком Сем-
пе тру, по том, од 1824. го ди не по ха ђа Арад ски те о ло шки ин сти тут (1824–1828). По за вр шет ку 
сту ди ја, ра ди као учи тељ у род ној Му на ри до 1832, ка да у ма на сти ру Хо до шу при ма по стриг и 
мо на шко име Се ба сти јан, од хо до шког ар хи ман дри та Мој си ја (Ма ну и ло ви ћа). За вре ме сто ло ва ња 
епи ско па Ге ра си ма (Ра ца, 1835–1850) и Про ко пи ја (Ивач ко ви ћа, 1853–1873), оба вљао је ду жност 
епар хиј ског еко но ма и епи скоп ског ка пе ла на. Ура дио је ру мун ски пре вод Ти пи ка са цр кве но сло-
вен ског и пре вод срп ског пре пе ва Ви ћен ти ја (Ра ки ћа) грч ке са крал не дра ме у сти хо ви ма Жр тва 
Авра мо ва. Умро је у Ара ду 19. апри ла 1872. го ди не. Са хра њен је на гро бљу пра во слав не па ро хи је 
арад гај ске. Вид.: Eu gen Arădeanu, „Con tri buţii noi pri vind viaţa şi ac ti vi ta tea lui Se ba stian Ta ba co vi ci 
(1807–1872)”, Mi tro po lia Ba na tu lui, nr. 4–6, 1979, стр. 329–333.
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Ма тич на књи га вен ча них 1851–1949. Са др жи 30 ли сто ва истог фор ма-
та као и про то кол кр ште них. У за гла вљу сва ке стра ни це, цр кве но сло вен ским 
је зи ком и пи смом, од штам па но је: Про то кол вјен ча је мих цер кве хра ма ... 
в... су шчи ја. Ис под за гла вља је штам па ни обра зац – та бли ца са 11 ко ло на 
и 8 ре до ва. За гла вље та бли це гла си:

• Чи сло те ку шче је
• Ље то, мје сјац и дењ вјен ча ни ја

Под за јед нич ким на словм „Вјен ча них” сле де под на сло ви сле де ћих шест 
ко ло на

• Имја и про зви шче 
• Во зраст
• Вје ро и спо вје да ни је
• Со сто ја ни је
• Мје сто ро жде ни ја
• Мје сто пре би ва ни ја

По след ње три ко ло не:
• Сви де те љи је
• Вјен ча јај
• Огла ше ни ја и ини ја окрест но сти

Од пр ве до осам на е сте стра ни це про то ко ла вен ча них (14. ја ну ар 1851. 
–23. фе бру ар 1869), у на сло ву стра ни це ру ко пи сно је до пи са но: цер кве хра ма 
Свја та го Ва ве де ни ја Пре свја ти ја Бо го ро ди ци в Мо на стир је Без ди ње су
шчи ја. Вен ча ња су оба вља ли је ро мо на си ма на сти ра Без ди на, у ма на стир ској 
цр кви. Да ље, по чев од 31. ма ја 1869, ма тич ну књи гу во де Кон стан тин Ис фа-
не ску и Ме лен ти је Ми ку ле ску, ру мун ски све ште ни ци Му на ре. У цр кве но-
сло вен ском на сло ву стра ни це до пи си ва ли су ру мун ском ла ти ни цом: цер кве 
хра ма Co mu na Mu na riu, в ... су шчи ја. Ка сни је, по чев од око 1900. го ди не, 
ме сто ре зер ви са но за на зив на се ља где се цр ква на ла зи оста ло је не по пу ње-
но. По след њи ру мун ски упис да ти ран је 13. но вем бар 1949. 

У про то ко лу не до ста је (ис трг нут је) из ве стан број ли сто ва, са упи си ма 
вен ча них то ком ви ше од че ти ри го ди не, од 28. ја ну а ра 1857. до 27. ма ја 1861.

Вен ча ња су оба вља ли без дин ски је ро мо на си: Ири неј (Би ни шан) екли-
си јарх, 1851–1856, Ар се ниј (Сто ја но вић) 1861–1868, Ни ко дим (Ми о ко вић) 
1851–1868, Ан тим (Хри сти јан) 1853–1854, Иси дор (Шпа дић) 1856–1869. и 
Ам фи ло хи је (Је ре мић) 1861. Рет ко су вен ча ња оба вља ли све ште ни ци са па-
ро хи ја: За ха ри ја Јо кић, па рох наћ вал ски, Си ме он Кре сте ску, па рох „ра ко-
вишчки”.12 Ни је за бе ле же но да је про то син ђел Ки рил (Цвјет ко вић) оба вљао 
об ре де вен ча ња. 

Без дин ски је ро мо на си вен ча ва ли су брач не па ро ве пра во слав не ве ро-
и спо ве сти Ср бе и Ру му не, углав ном жи те ље Му на ре и Не мач ког Сем пе тра, 
али и жи те ље: Се ку си ћа, Фен ла ка, Наћ ва ле, Вар ја ша, Срп ског Сем пе тра, 

12 Ве ро ват но је у пи та њу све ште ник са па ро хи је у Ра ко ви ци код Бу зја ша, у Те ми швар ској 
жу па ни ји. Оста је нео бја шње но ка ко се све ште ник Си ме он Кре сте ску са па ро хи је уда ље не сто-
ти нак ки ло ме та ра за те као у ма на сти ру Без ди ну.
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Са ра во ле, Ке тве ља, Кне за, Пе ска, Је гри ша, Печ ке, Се мла ка, Шај ти на, ко ји 
су по сле скла па ња бра ка по ста ли жи те љи Му на ре или Не мач ког Сем пе тра. 
Би ло је чак и не ве ста из Но вог Са да и мла до же ња из Или је (Ilia, код Де ве 
– De va, у Ер де љу). Мла до же ње су по за ни ма њу: „зе мље дјел ци”, за на тли је, 
па сти ри, на јам ни ци, а не ве сте – ћер ке ро ди те ља слич ног дру штве ног ста ле жа. 
За бе ле же но је и вен ча ње јед ног учи те ља и јед ног „ур ла у бе ра” – мла ди ћа на 
од слу же њу вој ног ро ка, ко ји се за те као на крат ком вој нич ком од су ству – на 
„ур ла у бу”. По пра ви лу, же ник и не ве ста су пр во брач ни и пре вен ча ња тро-
крат но огла ше ни у цр кви. 

Ре дов но јед ном го ди шње, од 1861. до 1864. про то кол вен ча них пре гле дао 
је Ан то ни је (На ко), ар хи ман дрит ма на сти ра Без ди на, и сво је руч но за пи си-
вао: Пре смо тр јех дне 31. Де кем ври ја (на ве де на го ди на), Ан то ниј На ко, Архи
ман дрит Без дин скиј.

У раз до бљу 1851–1869, оба вље но је 124 вен ча ња, не ра чу на ју ћи она на 
ис трг ну тим ли сто ви ма. Пр ви упис вен ча ња да ти ран је 14. ја ну а ра 1851. го-
ди не. Је ро мо нах Ири неј (Би ни шан) вен чао је пр во брач не: же ни ка Па ве ла 
Мар ја но ва, уз ра ста 28 го ди на, „зе мље дјел ца” из Ке тве ља, и не вје сту Је ле ну, 
осам на е сто го ди шњу кћер Ди ми три ја Бар бо са, „зе мље дјел ца” из Му на ре. 
„Сви де тељ” (вен ча ни кум) – Ти мо теј Пе рин, жи тељ ке твељ ски. 

На во ди мо још не ко ли ко вен ча ња ка рак те ри стич них по ме сту по ре кла, 
по „со сто ја ни ју” – по имет ку, од но сно, ста ле шкој при пад но сти мла до же ње 
и не ве сти них ро ди те ља, по го ди на ма ста ро сти мла де на ца. Две нај мла ђе не-
ве сте су ћер ке Но во са ђа ни на Ти мо те ја Етин ца: пет на е сто го ди шња Ју ли ја на 
и ше сна е сто го ди шња Ека те ри на: 

• 27. ја ну а ра 1857. је ро мо нах Ни ко дим (Ми о ко вић) вен чао је пр во брач не 
де вет на е сто го ди шњег Ге ор ги ја Ста мо ра на, чи зма ра из Му на ре, и пет нае-
сто го ди шњу Ју ли ја ну, кћер по чив шег Ти мо те ја Етин ца из Но вог Са да. 
„Сви де тељ ни ца” (ку ма на вен ча њу) – Со фи ја, су пру га Ла за ра Ге ор ги-
је ви ћа, жи те ља му нар ског. 

• 12. но вем бра 1861. је ро мо нах Иси дор (Шпа дић) вен чао је пр во брач не 
Ма те ја Пана[ј]ота, чи зма ра, жи те ља Или је (Ilia), уз ра ста 27 го ди на, и 
ше сна е сто го ди шњу Ека те ри ну, кћер по чив шег Ти мо те ја Етин ца из Но-
вог Са да. „Сви де тељ” – Ди ми три је, син Јо а на Ко ва че ви ћа, жи те ља му нар-
ског. Ме сто бо рав ка мла дог брач ног па ра – Му на ра.

• 15. ок то бра 1867, је ро мо нах Ни ко дим (Ми о ко вић) вен чао је пр во брач не 
Вал та за ра Ва си ли је ви ћа, учи те ља по ре клом из Кла ри је (са да Ра до је во 
у Ср би ји, оп шти на Но ва Цр ња, Сред њо ба нат ски округ), уз ра ста 27 го-
ди на, и осам на е сто го ди шњу Еу фро си ни ју, кћер по чив шег Тра и ла Пи-
стру ја, „зе мље дјел ца”, жи те ља Му на ре. Ку мо ви – Ви кен ти је Јо ви чин, 
жи тељ мо но штор ски, и Јо ан Алек син, жи тељ му нар ски.

• 14. ју ла 1868, је ро мо нах Иси дор (Шпа дић) вен чао је пр во брач не Ва си-
ли ја Ја ко вље ва, „ур ла у бе ра” ро дом из Срп ског Сем пе тра, уз ра ста 24 го-
ди не, и осам на е сто го ди шњу Маг да ли ну, кћер Јо а на Жив ка из Не мач ког 
Сем пе тра. Ку мо ви – Га врил Ми хај лов и Дми три, син Да мја на Бар не, 
жи те љи му нар ски. Ме сто бо рав ка мла дог брач ног па ра – Не мач ки Сем-
пе тар. 
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По след њи упис вен ча ња у ма на сти ру, ћи ри ли цом на срп ском је зи ку, 
унео је За ха ри ја Јо кић, па рох наћ вал ски, 23. фе бру а ра 1869. Вен ча ни су та да 
пр во брач ни Мој си је Ер де љан (18 го ди на), на јам ник из Се ку си ћа, и Со фи ја 
(19 го ди на), кћи Лу ке Ла тин ке, жи те ља Му на ре. „Сви де те љи Иса и ла Вне ту 
и Пе тар Ше бу, жи те љи се ку сић ки.” 

Сле ди 31. ма ја 1869, пр ви упис вен ча ња у Му на ри, од ка да се про то кол 
вен ча них во ди на ру мун ском је зи ку. 

*
Ма тич на књи га умр лих 1851–1950. Са др жи 126 ли сто ва истог фор-

ма та као и прет ход ни про то ко ли. У за гла вљу сва ке стра ни це, цр кве но сло-
вен ским је зи ком и пи смом, од штам па но је: Про то кол уми ра ју шчих цер кве 
хра ма ... в... су шчи ја. Ис под за гла вља је штам па ни обра зац – та бли ца са 11 
ко ло на и 8 ре до ва. За гла вље та бли це гла си:

• Чи сло те ку шче је
• Ље то, мје сјац и дењ смер ти
• Ље то, мје сјац и дењ по гре бе ни ја

Под за јед нич ким на сло вом „По гре бе на го” сле де под на сло ви сле де ћих 
шест ко ло на

• Имја и про зви шче 
• Во зраст
• Вје ро и спо вје да ни је
• Со сто ја ни је
• Мје сто ро жде ни ја
• Мје сто пре би ва ни ја

По след ње две ко ло не:
• По гре ба јај
• Вос при ја ти је Свја тих Тајн и ини ја окрест но сти

Код пр вих 76 стра ни ца (од 4. ја ну а ра 1851. до 21. фе бру а ра 1869. го ди не), 
у за гла вљу стра ни це ру ком је до пи са но: цер кве хра ма Свја та го Ва ве де ни ја 
Пре свја ти ја Бо го ро ди ци в Мо на стир је Без ди ње су шчи ја. Опе ла су оба вља ли 
је ро мо на си ма на сти ра Без ди на. Да ље, од 27. фе бру а ра 1869. ма тич ну књи гу 
во де већ по ме ну ти ру мун ски све ште ни ци у Му на ри. У цр кве но сло вен ском 
за гла вљу до пи си ва ли су ру мун ском ла ти ни цом: цер кве хра ма Co mu na Mu
na riu13, в ... су шчи ја. По след њи ру мун ски упис да ти ран је 19. мар та 1950.

Умр ле пра во слав не жи те ље Му на ре и Не мач ког Сем пе тра опо ја ва ли 
су је ро мо на си: Ки рил (Цвјет ко вић), про то син ђел, 1851–1857; Ири неј (Би ни-
шан), екли си јарх, 1851–1856; Ар се ниј (Сто ја но вић) 1851–1868; Ни ко дим (Мио-
ко вић) 1852–1868; Ан тим/Ан ти ох (Хри сти јан) 1853–1855; Иси дор (Шпа дић) 
1860–1866. и Не стор (Ко ва че вић) 1854–1861. Рет ко су тај об ред оба вља ли све-
ште ни ци са па ро хи ја: За ха ри ја Јо кић, па рох наћ вал ски, Гри го ри Ге ор ги је вич, 
па рох фен лач ки, Ар ка диј По по вић, па рох мо но штор ски, Кон стан тин Ишва, 

13 Не где је до пи са но са мо Mu na riu, или Com [u na] Mu na riu fi lia bi se ri cii Se cu si giu, или је 
ме сто оста ло не по пу ње но. Је ди но на по след њој стра ни ци (по ле ђи на ли ста 126) до пи са но jе: цер-
кве Pogorârea Du hu lui Sfânt, Pa ro hia ort [o doxă] Com [u na] Mu nar. 
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па рох се ку сић ки, Си ме он Кре сте ску, па рох Ра ко ви це. Уз рет ке из у зет ке, нај-
че шће је ко ло на „Вос при ја ти је Свја тих Тајн и ини ја окрест но сти” оста ла 
не по пу ње на. Тек од 1. ја ну а ра 1859, под „ини је окрест но сти”, на во ди се да 
је по кој ник „по гре бен во об штем гро би ји му нар ском” или и „во гро би ји Сент 
Пе тер Ње мец ком”. У на ве де ном пе ри о ду оба вље но је око 600 по гре ба. 

Од 1860, до 1864, на кра ју сва ке го ди не, као и оста ле ма тич не књи ге, и 
про то кол умр лих је пре гле дао ар хи ман дрит Ан то ни је (На ко) и сво је руч но 
за пи си вао: Пре смо тр јех дне 31. Де кем ври ја (на ве де на го ди на), Ан то ниј На ко, 
Ар хи ман дрит Без дин скиј.

У за пи си ма умр лих ка рак те ри стич на је ве ли ка смрт ност, осо би то де це 
и омла ди не, сва ка ко, по сле ди ца сла бе или ни ка кве здрав стве не за шти те, 
ло ше ис хра не, ло ших хи ги јен ских усло ва зa жи вот. За бе ле же ни су на род ни 
на зи ви бо ле сти као узро ци смр ти: јек ти ка или су ва бо лест, вру ћи ца, фрас, 
во де на бо лест, про лив, гр че ви, бо лест крај ни ка, пришт, бо ги ње, гро зни ца, 
ср до бо ља, шу ље ви, ко сто бо ља, за па ље ње „жи ге ри це”, шлог, угу ше ње од 
пла ме на ог ња, аспа, ко ле ра, или „на пра сна ја смерт”. 

Пр ви упис: 1851, 2. ја ну а ра умр ла, 4. ја ну а ра по гре бе на три на е сто го ди-
шња Је ли са ве та, ћер ка Га ври ла Вуј ка, „зе мље дјел ца” из Му на ре. Опо јао 
је ро мо нах Ири неј (Би ни шан).

На во ди мо још не ко ли ко упи са ка рак те ри стич них по по ре клу по кој ни ка, 
ста ле шкој при пад но сти, уз ра сту, узро ку смр ти, ме сту по гре бе ња и по за бе-
ле же ним до пун ским по ја шње њи ма: 

• 1851, 28. ја ну а ра умр ла, 30. ја ну а ра по гре бе на „Пе три ца, вдо ва по чив-
ша го Ар се ни ја Та ба ко ви ћа”, ста ра 70 го ди на, ро ђе на у Ма лом Сент Ми-
кло шу (са да кварт Ара да). Опо јао про то син ђел Ки рил (Цвјет ко вић).

• 1851, 10. апри ла „од јек ти ке” умро, 12. апри ла по гре бен осам на е сто го-
ди шњи Хри сти фор По па дић, „зе мље дје лац” из Му на ре, ро дом из Вар-
ја ша. Опо јао про то син ђел Ки рил (Цвјет ко вић). 

• 1852, 20. ма ја „от ста ро сти и сла бо сти” умр ла, 22. ма ја по гре бе на Ана, 
ста ра 78 го ди на, „вдо ва по чив ша го Ва си ли ја Же ра ви це, зе мље дјел ца” 
из Му на ре. Опо јао је ро мо нах Ири неј (Би ни шан).

• 1852, 19. де цем бра „от бо ги ња” умр ла, 21. де цем бра по гре бе на дво го ди-
шња Је ле на, кћи Ди ми три ја Ла тин ки ћа, „зе мље дјел ца” из Му на ре. Опо јао 
је ро мо нах Ири неј (Би ни шан). 

• 1854, 1. ја ну а ра умро, 3. ја ну а ра по гре бен Јо ан Та ба ко вић, стар 42 го-
ди не, „зе мље дје лец” ро дом из Му на ре, жи тељ Му на ре. „Ис по вје ден и 
при ча шчен”. Опо јао екле си јарх Ири неј (Би ни шан).

• 1854, 8. но вем бра умро, 10. но вем бра по гре бен Кон стан тин Сто јан из 
Му на ре, стар 44 го ди не, „зе мље дје лац”, жи вео при ма на сти ру. Опо јао 
је ро мо нах Не стор (Ко ва че вић), по стри жник без дин ски. „Ис по вје ден и 
при ча шчен:”

• 1855, 7. мар та умр ла, 9. мар та по гре бе на два де сет дво го ди шња Је ле на, 
су пру га Ди ми три ја Ла ци на, „зе мље дјел ца” из Не мач ког Сем пер та. „Не-
ис по вје де на и не при ча шче на, по не же в по ро жде ни ји умре.” Опо јао је-
ро мо нах Ан ти ох (Хри сти јан).
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• 1855, 12. ју на умро, 14. ју на по гре бен Ан дреј про зван Ан друш Пет ко, 
пра во слав не ве ро и спо ве сти, „зе мље дје лец”, стар 50 го ди на, ро ђен у 
Му на ри, жи тељ му нар ски. Опо јао га је је ро мо нах Ири неј (Би ни шан). 
У ко ло ни „Вос при ја ти је Свја тих Тајн и ини је окрест но сти”, за бе ле жио 
је: „12. ју ни ја [1]855, вра ћа ју ћи се ку ћи с во де ни це ма на стир ске, и хо де ћи 
по крај Мо ри ша с ко ли ма, омак ну се ко њи с бре га, по ву ку ко ла и ње га на 
ко ли ма, и та ко уто пи се, и по сле не ко ли ко ча со ва из ва де га мер тва, и 
ње го вој ку ћи од не су, и по сле у му нар ско гро бље по гре бу 14. [дне] истог 
мје сја ца”. 

• 1856, 16. фе бру а ра умро, 17. фе бру а ра по гре бен „Сте фан Ми ља но вић, 
во зра ста 41 ље то, ку пец, мје сто ро жде ни ја Срем ски Кар лов ци, мје сто 
пре би ва ни ја Му на ра. Ис по вје ден и при ча шчен”. Опо јао про то син ђел 
Ки рил (Цвјет ко вић). 

• 1856, 2. мар та умр ла, 3. мар та по гре бе на „Ека те ри на, во зра ста 60 љет, 
мје сто ре жде ни ја Сом бор у Бач кој, мје сто пре би ва ни ја Му на ра, вдо ва 
по чив ша го Пе тра Ко ва че ви ћа, чи зма ра из Сом бо ра. Ис по вје де на и при-
ча шче на”. Опо јао про то син ђел Ки рил (Цвјет ко вић). 

• 1856, 1. сеп тем бра умр ла, 2. сеп тем бра по гре бе на „Ма ри ја, во зра ста 7 
не де ља, дшчи Ге ор ги ја Ни ко ли ћа, зе мље дјел ца, и су пру ге је го Ма ри ји. 
Мје сто ро жде ни ја и пре би ва ни ја Ба та ња”. По гре бе на у ма на сти ру Без-
ди ну. Опо јао про то син ђел Ки рил (Цвјет ко вић). 
Исто га да на, 29. мар та 1857, про то син ђел Ки рил (Цвјет ко вић) оба вио 

је два опе ла, јед но у Му на ри, дру го у Не мач ком Сем пе тру:
• 1857, 27. мар та умро, 29. мар та по гре бен Те о дор Ола ре ско, стар 50 го-

ди на, „зе мље дје лац” из Му на ре.
• 1857, 27. мар та умро, 29. мар та по гре бен Пе тар Иван, стар 45 го ди на, 

„зе мље дје лац” из „Сент Пе тра Нје мец ког”. 
• 1858, 2. мар та умро, 4. мар та по гре бен Са ва Сер бо ван, „во зра ста 47 љет, 

ма јурд жи ја ма на стир ски, мје сто ро жде ни ја Наћ фа ла, мје сто пре би ва-
ни ја Му на ра”. Опо јао је ро мо нах Ни ко дим (Ми о ко вић). 

• 1860, 1. мар та умро, 3. мар та по гре бен Јо ан Чо лић, ку вар, стар 43 го ди-
не, ро дом из Аде „во Бач кје”, жи тељ Му на ре, „по гре бен во об штем 
гро би ји му нар ском”. Опо јао је ро мо нах Ар се ниј (Сто ја но вић). 

• 1861, 13. апри ла умр ла, 14. апри ла по гре бе на Ана, кћи во де ни ча ра За ха-
ри ја Ста но је ва, уз ра ста 2 да на, ро ђе на у ма на стир ској во де ни ци, по гре-
бе на на ма на стир ском гро бљу. Опо јао је ро мо нах Иси дор (Шпа дић). 

• 1862, 19. ок то бра умро, 21. ок то бра по гре бен Иван Ми ља но вић, стар 65 
го ди на, слу жи тељ, ро дом из Си ри га14. „По гре бен во об штем гро би ји 
му нар ском.” Опо јао је ро мо нах Ар се ниј (Сто ја но вић).

• 1866, 23. ма ја умр ла, 25. ма ја по гре бе на Ека те ри на Ми ља но вић, ста ра 
44 го ди не, „вдо ва ку пе ца, мје сто ро жде ни ја Срем ски Кар лов ци, мје сто 
пре би ва ни ја Му на ра. По гре бе на во об штем гро би ји му нар ском”. Опо јао 
је ро мо нах Ни ко дим (Ми о ко вић).

14 Си риг – Ср би ја, Ју жно бач ки окру гу, оп шти на Те ме рин. 
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• 1867, 9. мар та умро, 10. мар та по гре бен Иса ја, уз ра ста 15 го ди на, син 
Ге ор ги ја Ше бу из Му на ре. „Упао у бу нар са ку ва ним мо шли ком15 и по-
сле не ко ли ко са ти умро и по гре бен во об штем гро би ји му нар ском.” 
Опо јао је ро мо нах Ни ко дим (Ми о ко вић).

По след њи упис без дин ских мо на ха унео је 30. ју на 1868. је ро мо нах Ар-
се ниј (Сто ја но вић). Од та да па све до 21. фе бру а ра 1869. упо ко је не су опо ја-
ва ли па рох фен лач ки Ге ор гиј Ге ор ги је вић и па рох наћ вал ски За ха ри је Јо кић. 
Од 27. фе бру а ра 1869. умр ле опо ја ва ју ру мун ски све ште ни ци Му на ре и на-
ста вља ју во ђе ње ма тич не књи ге на ру мун ском је зи ку.

*
Ма на стир ско брат ство. На осно ву по да та ка из ма тич них књи га, у на-

ред ној та бли ци на ве де ни су по и ме нич но чла но ви без дин ског брат ства 1851–
1869. го ди не.

Та бли ца 1: Брат ство ма на сти ра Без ди на 1851–1869.

Име Кр шта ва о Вен ча ва о О по ја вао 
Ки рил (Цвјет ко вић), 
про то син ђел 1851–1856. – 1851–1857.

Умро 29. сеп тем бра 1857. у Без ди ну 
И ри неј (Би ни шан),
екли си јарх 1851–1856. 1851–1856. 1851–1856

Умро 16. ма ја 1856. у Без ди ну 
Ар се ниј (Сто ја но вић),
је ро мо нах 1851–1868. 1861–1868 1851–1868.

Ни ко дим (Ми о ко вић),
је ро мо нах 1852–1868 1851–1868. 1851–1868.

Ге на диј (По пе скул),
је ро мо нах 1852. – –

Ан тим (Хри сти јан),16

је ро мо нах 1853–1855 1853–1854. 1853–1855.
Умро 30. де цем бра 1855. у Без ди ну 

Вик тор (Ви то ми ро вић), 
је ро мо нах 1854. – –

Иси дор (Шпа дић),  
је ро мо нах 1856–1869. 1856–1869. 1854–1861.

Ам фи ло хиј (Је ре мић),
је ро мо нах – 1861 –

Сте фан (Гу ба ре вац),  
је ро мо нах – – –

Умро 19. ма ја 1868. у Без ди ну 
Не стор (Ко ва че вић),  
је ро мо нах – – 1854.

Умро 22. ју на 1862. у Без ди ну 
Па вел Те ла ло вић,  
ис ку ше ник – – –

Умро 6. де цем бра 1862. у Без ди ну

Ово ме тре ба до да ти да су у пе ри о ду 1851–1869. го ди не ста ре ши не 
ма на сти ра би ли ар хи ман дри ти: Са му ил (Ма ши ре вић) 1839–1953, Сер ги је 

15 мо шлик – оста так ко ми не по сле пе че ња ра ки је (џи бра, му ра).
16 На не ко ли ко ме ста овај је ро мо нах се пот пи сао као Ан ти ох.
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(Ка ћан ски) 1853–1858, Ан то ни је (На ко) 1859–1865. и Те о фан (Жив ко вић) 
1865–1872.17 

Пре ма про то ко лу умр лих, од 1855. до 1868. го ди не у Без ди ну је умр ло 
не ко ли ко чла но ва мо на шког брат ства, а 7. ја ну а ра 1859, у ма на стир ској цр кви 
по гре бен је епи скоп гор њо кар ло вач ки Сер ги је (Ка ћан ски), не ка да шњи архи-
ман дрит ма на сти ра Без ди на:

• 1855, 30. де цем бра умро, 31. де цем бра по гре бен, је ро мо нах Ан тим (Хри-
сти јан), стар 65 го ди на, ро ђен у Ер де љу. Ни је на ве де но ме сто ро ђе ња. 
Опе ло оба ви ли: Ки рил (Цвјет ко вић), про то син ђел, Иси дор (Шпа дић), 
Ни ко дим (Ми о ко вић), Ири неј (Би ни шан), Сте фан (Гу ба ре вац), на мјест-
ник, Ар се ниј (Сто ја но вић), Не стор (Ко ва че вић) и Ага тан гел (Ку зма но вић), 
је ро мо на си. Ни је на ве де но на ком је гро бљу са хра њен. 

• 1856, 16. ма ја умро, 17. ма ја по гре бен Ири неј (Би ни шан), је ро мо нах, стар 
47 го ди на, „мје сто ро жде ни ја Ер сиг у Ба на ту”.18 Опо јао га је про то син-
ђел Ки рил (Цвјет ко вић). „Ис по вје ден и при ча шчен.” Ни је на ве де но где 
је са хра њен. 

• У про то ко лу умр лих, за пис на стра ни 35 под ред ним бро јем 2 гла си да 
је 1859. го ди не, 1. ја ну а ра умро, а 7. ја ну а ра по гре бен „епи скоп карлш-
тад скиј Сер ги је (Ка ћан скиј), во зра ста 46 љет, мје сто ро жде ни ја Сен то-
маш, мје сто пре би ва ни ја Пла шки”. Опо јао га је Про ко пи је (Ивач ко вић), 
епи скоп арад ски, и под „ини је окрест но сти” до пи сао: „по гре бен во 
цер кви мо на стир ској”.19 

Сли ка 1. Упис смр ти и по гре бе ња Сер ги ја (Ка ћан ског), епи ско па карлш тад ског

17 Сте ван Бу гар ски, Љу бо мир Сте па нов, Нав. де ло, стр. 106.
18 Ер сиг (ру мун ски Er sig) – на се ље у Ру му ни ји, оп шти на Вер меш, Ка раш се ве рин ска жу-

па ни ја.
19 Сен то маш, са да Ср бо бран – Ју жно бач ки округ, Ср би ја; Пла шки – Ли ка, Кар ло вач ка жу-

па ни ја, Хр ват ска; Карлш тат, са да Кар ло вац – сре ди ште Кар ло вач ке жу па ни је, Хр ват ска.
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• 1862, 22. ју на умро, 23. ју на по гре бен Не стор (Ко ва че вић), је ро мо нах, 
стар 44 го ди не, ро дом из Сом бо ра. Опо јао га је Иси дор (Шпа дић), је ро-
мо нах. „Ис по вје ден и при ча шчен, по гре бен во гро би ји мо на сти ра.”

• 1862, 6. де цем бра умро, 8. де цем бра по гре бен Па вел Те ла ло вић, без дин-
ски ис ку ше ник, стар 23 го ди не, ро дом из Ири га. Опо јао га је Ан то ни је 
(На ко), ар хи ман дрит. По гре бен „во об штем гро би ји мо на стир ском.”

• 1868, 19. ма ја умро, 20. ма ја по гре бен Сте фан (Гу ба ре вац), је ро мо нах, 
стар 64 го ди не, ро ђен у До ло ву20. Опо јао га је Те о фан (Жив ко вић), ар-
хи ман дрит. „По гре бен во но вом брат ском гро би ји.”

• Упис на стра ни 29, под ред ним бро јем 231: 1857. го ди не, 29. сеп тем бра 
је умро, а 30. по гре бен про то син ђел Ки рил (Цвјет ко вић), „во зраст 66 
љет, мје сто ро жде ни ја Ба о ши ћи у Бо ки Ко тор ској, мје сто пре би ва ни ја 
мо на стир Без дин. По гре бен от сје вер не стра не, бли зу цер кве”. Опо ја ли: 
„Ар хи си лај (Ма рин ко вић), је ро мо нах хо до шки, Не стор (Јо ва но вић), 
је ро мо нах без дин ски, Ага тан гел (Ку зма но вић) и ви ше мир ских све ште-
ни ка. Ис по вје ден и при ча шчен”. 

Сли ка 2. Упис смр ти и по гре бе ња про то син ђе ла Ки ри ла (Цвјет ко ви ћа)

*
Про то син ђел Ки рил (Цвјет ко вић), члан ма на стир ског брат ства21. 

Као при пад ник без дин ског брат ства, сем дру гих за ду же ња, про то син ђел 

20 До ло во – се о ско на се ље на те ри то ри ји гра да Пан че ва, Ју жно ба нат ски округ, Ср би ја.
21 Кон стан тин Цвјет ко вић, по то њи про то син ђел Ки рил, ро ђен је у Ба о ши ћи ма, у Бо ки ко-

тор ској, 1791. За мо на шен је у ма на сти ру Са ви ни код Хер цег Но вог 1808. На пре ду је у мо на шкој 
хи је рар хи ји (ђа кон, ар хи ђа кон, је ро мо нах), а 1817. је про из ве ден у чин про то син ђе ла. У Ши бе ни ку 
је био лич ни се кре тар вла ди ке Ве не дик та (Кра ље ви ћа), епи ско па дал ма тин ског. По што је от крио 
вла ди чи не тај не на ме ре да по у ну ја ти Дал ма тин ску епар хи ју, 1821. пре ме штен је у ма на стир Кр ку. 
На кон по бу не ши бен ских Ср ба про тив уни је и по ку ша ја атен та та на вла ди ку Ве не дик та 1821, 
про то син ђел Ки рил (Цвјет ко вић) ви ше од че ти ри го ди не про вео је у ис тра жном за тво ру у Шибе-
ни ку, а по том био осу ђен на 20 го ди на ро би је. Го ди не 1842, ау стриј ски цар Фер ди над I (1835–1848) 
„по ми ло вао” га је та ко што ће по след ње го ди не два де се то го ди шње за твор ске ка зне слу жи ти 
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Ки рил (Цвјет ко вић) оба вљао је об ре де кр ште ња и опе ла за пра во слав не вер-
ни ке су сед них на се ља, ко ји ма је ма на стир ска цр ква би ла па ро хиј ска цр ква. 
У на ред ној та бли ци хро но ло шким ре до сле дом на ве де ни су об ре ди ко је је 
про то син ђел Ки рил (Цвјет ко вић) оба вио од 1851. до кра ја ово зе маљ ског 
жи во та.

Та бли ца 2: Об ре ди ко је је оба вио про то син ђел Ки рил (Цвјет ко вић) 1851–1857.

Го ди на Кр ште ња О пе ла
1851. 2. мар та, 24. мар та, 28. мар та, 12. ју ла, 

15. ју ла, 5. ав гу ста, 22. сеп тем бра,  
23. сеп тем бра, 7. ок то бра, 18. но вем бра, 
2. де цем бра

30. ја ну а ра, 15. мар та, 9. апри ла, 
10. апри ла, 12. апри ла

1852. 13. ја ну а ра, 9. фе бру а ра, 1. ју ла 6. фе бру а ра
1853. 5. фе бру а ра, 5. апри ла, 19. сеп тем бра
1854. 17. ја ну а ра, 1. фе бру а ра, 11. фе бру а ра, 

26. де цем бра
27. ја ну а ра, 24. сеп тем бра,  
9. ок то бра

1855. 12. мар та, 13. мар та, 31. мар та, 17. апри ла, 
23. ју на, 17. ју ла, 25. ав гу ста, 18. сеп тем-
бра, 25. сеп тем бра, 8. ок то бра, 13. ок то-
бра, 3. но вем бра кр стио бли зан це, 17. 
но вем бра, 4. де цем бра

14. ма ја, 21. ју на, 25. ју на,  
4. сеп тем бра, 23. ок то бра,  
19. но вем бра, 31. де цем бра

1856. 10. мар та, 15. мар та, 17. ју на, 29. ав гу ста, 
2. сеп тем бра

17. фе бру а ра, 25. фе бру а ра,  
3. мар та, 17. ма ја, 2. сеп тем бра

1857. – 20. мар та, 
29. мар та – опе ло у Му на ри, 
29. мар та – опе ло у Не мач ком 
Сем пе тру

Отац Ки рил кр шта вао је де цу жи те ља Му на ре и Не мач ког Сем пе тра и 
опо ја вао њи хо ве по кој ни ке. За тих се дам го ди на, 1851–1857, кр стио је че тр-
де се то ро де це и опо јао два де сет пе то ро умр лих. Из не по зна тих раз ло га, про-
то син ђел Ки рил (Цвјет ко вић) ни је оба вио ни јед но вен ча ње. 

Са ве ли ком ве ро ват но ћом се мо же прет по ста ви ти да је за здрав стве но 
ста ње ше зде сет ше сто го ди шњег оца Ки ри ла био пре су дан 29. март 1857. го-
ди не. То га да на слу жио је два опе ла, јед но у Му на ри, дру го у Не мач ком 
Сем пе тру. Ако се узму у об зир све окол но сти: крај хлад ног зим ског пе ри о-
да, пу то ва ње раз ло ка ним пољ ским пу тем Без дин –Му на ра, по том, се о ским 

да ле ко од за ви ча ја – у ма на сти ру Без ди ну. На та ва ну се вер ног ма на стир ског ко на ка са зи да на је 
со би ца по пут за твор ске ће ли је, где је ро би јао до 12. фе бру а ра 1846. У брат ство ма на сти ра Без ди на 
при мљен је 1847. и ту остао до кра ја жи во та, по што су цар ске вла сти упор но од би ја ле да му, по-
сле од слу же не ка зне, до зво ле по вра так у за ви чај, у ма на стир Са ви ну. „Отац Ки рил је, у ча су ка да 
је из гу био на ду да ће икад ви ше ви дје ти Бо ку, упу тио јед но пи смо сво ме си нов цу по пу Ни ко ли. 
Пи ше отац Ки рил ка ко ша ље ше зде сет ко ма да књи га, од ко јих од ре ђен број озна че них књи га, 
на мје њу је ма на сти ру Са ви ни. Три књи ге на мје њу је цр кви све то га Ни ко ле у Ба о ши ћи ма.” Оп шир-
ни је у: Го ран Ко мар, „Бо ке шки и дал ма тин ски ис по ви јед ник пра во сла вља про то син ђел Ки рил 
Цвјет ко вић (1791–1857)”, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, бр. 77–78, 2008, стр. 69–75; Сте ван 
Бу гар ски, „О бо рав ку и гро бу про то син ђе ла Ки ри ла (Цвет ко ви ћа) у ма на сти ру Без ди ну”, Збор ник 
Ма ти це срп ске за исто ри ју, бр. 81, 2010, стр. 83–87. 
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дру мом Му на ра – Не мач ки Сем пе тар и по вра так у ма на стир (укуп но око 16 км), 
вре ме тра ја ња два опе ла од ку ће по кој ни ка до по гре бе ња на се о ском гро бљу, 
све то на отво ре ном про сто ру, мо же се за ми сли ти ко ли ко је тај ис цр пљу ју ћи 
на пор ути цао на ио на ко већ ис тро ше но здра вље оста ре лог мо на ха. Од то га 
да на отац Ки рил ни је ви ше ни кр шта вао ни ти оба вљао опе ла. Умро је шест 
ме се ци ка сни је, 29. сеп тем бра 1857. го ди не.

Сли ка 3: У јед ном да ну два опе ла у два ма одво је ним на се љи ма 

У ма на сти ру је та да би ло и дру гих је ро мо на ха, па оста ју не по зна ти 
раз ло зи због ко јих је тре ба ло да отац Ки рил, у јед ном да ну и у не бла го при-
јат ним усло ви ма, слу жи два опе ла. 

*
То ком два про те кла ве ка, спле том ни за сло же них исто риј ских окол но-

сти, сре ћом са чу ва но је од про па да ња ово дра го це но, из вор но све до чан ство 
о јед ном крат ком пе ри о ду ви ше ве ков не исто ри је ма на сти ра Без ди на. По хра-
ње но у Арад ском жу па ниј ском ар хи ву, до ступ но је за про у ча ва ње сви ма 
за ин те ре со ва ни ма.
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PRO TO CO A LE LE MA TRI CO LE ALE MĂNĂSTIRII BEZ DIN  
ÎN SER VI CIUL JU DEŢEA N ARAD AL AR HI VE LOR NAŢIO NA LE 

Bo ži dar Pa nić

Re zu mat

În ar ti col sunt pre zen ta te re gi stre le de sta re civilă ale mănăstirii Bez din, ca re se 
păstrează la Ser vi ciul Ju dețea n Arad al Ar hi ve lor Națio na le ale României. Este vor ba de 
re gi stre le de sta re civilă ale bo te zaților, cu nu naților și de ce daților din pe ri o a da 1851–1869. 
Este vor ba de pe ri o a da după înfrângerea Re vo luție i de la 1848/49, timp în ca re mănăstirea 
Bez din era ocupată de către tru pe le mag hi a re. Este de ase me nea pe ri o a da separării ie-
rar hi ce, adică a ieșirii românilor or to docși din Mi tro po lia sârbească de la Kar lov ci. Câțiva 
ar hi e rei ul te ri o ri ai Bi se ri cii Or to do xe Sârbe, cât și pro to sing he lul Ki ril Cvi jet ko vić făceau 
par te din obștea mănăstirii la acea vre me. Mărturiile scri se de spre aceștia, de spre viața 
și ac ti vi ta tea lor liturgică se păstrează în ace ste re gi stre. De ace ea, ele reprezintă iz vo a re 
isto ri ce va lo ro a se de primă mână pen tru stu diul unei pe ri o a de a is to ri ei mul ti se cu la re a 
mănăstirii Bez din.

Re gi stre le de sta re civilă sunt scri se în lim ba sârbă până în anul 1869, iar ul te ri or, 
păstrând for mu la re le în lim ba slavonă bisericească, sunt com ple ta te de către preoții 
pa ro hi ei românești din Mu nar, în lim ba română.

THE BO OKS OF VI TAL RE CORDS OF THE BEZ DIN MO NA STERY FROM THE 
ARAD CO UNTY SER VI CE OF THE NA TI O NAL AR CHI VES

Bo ži dar Pa nić

Sum mary

The ar tic le pre sents the bo oks of vi tal re cords of the Bez din mo na stery, which are 
kept at the Arad Co unty Ser vi ce of the Na ti o nal Ar chi ves of Ro ma nia. They are the vi tal 
re cords of bap tisms, wed dings and de aths bet we en 1851–1869. This is the pe riod af ter the 
1848/49 re vo lu tion, when the Bez din mo na stery was oc cu pied by the Hun ga rian tro ops. 
It the ti me of the hi e rar chi cal se pa ra tion, when the ort ho dox Ro ma ni ans exi ted from the 
Ser bian Me tro po li ta na te of Kar lov ci. Se ve ral sub se qu ent bis hops of the Ser bian Ort ho dox 
Church, as well as the pro tosynkel los Ki ril Cvi jet ko vić we re part of the mo na stery brot-
her hood at that ti me. The writ ten te sti mo ni es abo ut them, abo ut the ir li fe and li tur gi cal 
ac ti vity re pre sent va lu a ble pri mary hi sto ri cal so ur ces for the study of this pe riod in the 
mul ti se cu lar hi story of the Bez din mo na stery.

The vi tal re cords are writ ten in Ser bian un til 1869. Whi le ma in ta i ning the forms in 
Church Sla vo nic, the pri ests of the Ro ma nian pa rish in Mu nar ha ve sub se qu ently fil led 
the re cords in Ro ma nian.
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ПРИ ЛОГ 
Из ма тич них књи га ма на сти ра Без ди на 

1. Про то кол кр ште них

Сли ка 4: Пр ви (оште ћен) лист про то ко ла кр ште них.  
При ре ста у ра ци ји пре кри ве на је пр ва ко ло на „Чи сло те ку шче је”.
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Сли ка 5. Упи си кр ште ња: по след њи у Без ди ну, на срп ском, пр ви у Му на ри на ру мун ском
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2. Про то кол вен ча них

Сли ка 6. Оште ћен пр ви лист про то ко ла
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Сли ка 7. По след њи упи си на срп ском у Без ди ну, пр ви на ру мун ском у Му на ри
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3. Про то кол умр лих

Сли ка 8. Под ред ним бро јем 231/1857, упис смр ти про то син ђе ла Ки ри ла (Цвјет ко ви ћа)



129

Сли ка 9. Под ред ним бро јем 2/1859, упис смр ти епи ско па Сер ги ја (Ка ћан ског)
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Сли ка 10. По след њи упи си на срп ском у Без ди ну, пр ви на ру мун ском у Му на ри



UDC 811.163.41’28

М и  л а н  Б а  ч в а н

ПО НЕ ШТО О РЕЧ НИ КУ КЛИ СУР СКИХ ГО ВО РА

Успо ме ни на инж. Ђор ђа Си ми ћа,
Кли сур ца ро дом из Бе ло бре шке

СА ЖЕ ТАК: У на пи су је из не то ви ше за па жа ња у ве зи са срп ским кли сур-
ским го во ром, пре те жно у по гле ду лек си ке. Ау тор на гла ша ва чи ње ни цу да рад не 
тре ба сма тра ти струч ном ана ли зом, не го лич ним пам ће њем го во ра ме ста, у ко ји-
ма је и ау тор од ра стао. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ду нав ска кли су ра, ка рак те ри сти ке кли сур ског срп ског 
го во ра, исто риј ски ути ца ји око ли не на кли сур ски срп ски го вор.

Оно што сле ди ни су за па жа ња не ког са те мељ ним лин гви стич ким обра-
зо ва њем и струч ним ин те ре со ва њем за је зик, већ про сто лич не успо ме не о 
го во ру кли сур ских се ла у раз до бљу, от при ли ке, од че тр де се тих до се дам де-
се тих го ди на про шло га ве ка. Мо жда ће ипак по не што од тих не струч них 
за па жа ња по бу ди ти ин те ре со ва ње не ког од чи та ла ца, ко ји би ове успо ме не 
мо гао до пу ни ти сво јим и, евен ту ал но, ис пра ви ти по не што у мо ји ма. 

Мо же мо по ћи од уоп ште не опа ске да тај го вор ни је са др жао низ ре чи 
из нај о снов ни јег лек сич ког фон да са вре ме но га срп ског је зи ка. Ево не ко ли ко: 
кров, дим њак, сте пе ни це, дво ри ште, ле стви це, сто ка, ста до, др ља чадр ља ти, 
млин, вук, чо ба нин... Уме сто њих би ле су ко ри шће не ре чи стрè ја, од но сно 
ко мин, ба са мà ци, авли ја, сту бли це, мар ва, чòпор, бра навла чи ти, во де ни ца, 
кур јак, ов чар. Ви ди се да су не ки од ових кли сур ских си но ни ма тур ског по-
ре кла, не ки ма ђар ског. У при ме ри ма ко је ћу ка сни је на ве сти, на и ћи ће мо на 
при ли чан број ре чи пре у зе тих из не мач ког. 

Реч дуд, тур ског по ре кла, Кли сур ци ни су ко ри сти ли, већ су др во ко је 
она озна ча ва на зи ва ли ја го да, а ње го ве пло до ве, јà го ди це. За зе ља сту пак 
биљ ку ко ју реч ни ци зо ву ја го да и за ње не пло до ве, слу жи ли су се на зи вом 
пољ ске ја год íце (обра ти те па жњу на по ме ре ни на гла сак у по ре ђе њу са на зи-
вом ду до вих пло до ва). Реч во де ни ца ко ри сти ли су за би ло ка кав млин, без 
раз ли ке у вр сти по го на, сва ка ко за то што је, у ста рој по стој би ни из ко је су 
се њи хо ви пре ци до се ли ли у кра је ве под та да ау стриј ском до ми на ци јом, 
би ло је ди но мли но ва на во де ни по гон, па кад су ка сни је, на кон се о бе, са зна-
ли и за мли но ве на дру га чи ји по гон, спон та но су и на њих про ши ри ли на зив 
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во де ни ца. Пре ваг нуо је, да кле, ин те ре со ва ње за оно че му мли но ви слу же, 
док је раз ли чи ти по гон за ни мао пре те жно мли на ре1 и по ре ску упра ву. За 
во де ни цу у Шев цу, на Не ри (или Не ра љу, ка ко су они и По ља диј ци ову ре ку 
на зи ва ли), ре ци ве ћој од оних ко је те ку кроз кли сур ска се ла или бли зу њих, 
упо тре бља ва на је ме ђу Кли сур ци ма реч пре кà ја.

По гле дај мо сад ка ко из гле да ју дру ге кли сур ске ре чи, овлаш гру пи са не 
по до ме ни ма у ко је спа да ју ства ри, би ћа или по ја ве ко је оне озна ча ва ју. 

По што су, у вре ме ко је имам у ви ду, кли сур ска се ла (већ) би ла зби је ног 
ти па, по узо ру на сред њо е вроп ска, на зи ви де ло ва и де та ља ку ће и нус про-
сто ри ја, кад ни су из лек сич ког фон да са чу ва ног из ра ни је га, бал кан ског 
про сто ра, углав ном су би ли не мач ког по ре кла. По што су глав не ка пи је би ле 
угра ђе не у фа сад ни зид ку ће, кад се са со ка ка ко ли ма ула зи ло у авли ју, нај пре 
се про ла зи ло кроз ај нфор (нем. die Ein fu hr), на чи јој је та ва ни ци био по ве ћи 
че твр таст отвор кроз ко ји су ди за ни и спу шта ни с та ва на џа ко ви, ко та ри це 
и дру ги круп ни и те жи пред ме ти, обич но по мо ћу че кр та (= че кр ка). Кад су 
стам бе не со бе би ле уз диг ну ти је од авли је, до њих се до спе ва ло пе њу ћи ба
са ма ке (Кли сур ци би ре кли ба са ма це) од го ва ра ју ће ви си не, и иду ћи кроз 
конк (нем. der Gang, тј. ход ник). Из кон ка се мо гло ићи и у шпајз (тј. оста ву, 
нем. die Spe i se, die Spa i se kam mer). По до ви со ба мо гли су би ти за стр ти у ку-
ћи иза тка ним по ња ва ма или, код имућ ни јих по ро ди ца, ку пље ним ћи ли ми ма 
(тур.); реч те пих, пре у зе ту из не мач ког, ми слим да од обич них Кли су ра ца 
ни сам ни кад чуо. Одво је на од глав не кућ не згра де би ла је шта ла (нем. (der 
Stall), тј. ста ја, а бли зу или по да ље од ње, шу па (нем. der Schup pen) и ам бар 
(тур.), тј. жит ни ца. Авли ја (или, код имућ ни јих, две авли је, гор ња и до ња) 
би ла је огра ђе на, пре ма ком шиј ским (тур.) и пре ма по љу, та ра ба ма (тур.) 
или пло том од пру ћа, по не кад зи дом. Уз шта лу је обич но би ло и ђу бри ште 
(у ма ње бри жљи вом кли сур ском из ра жа ва њу, ђу бре или ђу бри на). 

Глав не је ди ни це за ве ли чи ну по љо при вред них по вр ши на би ле су стру
ка и ла нац. Реч ју тро у зна че њу ме ре за по вр ши ну, се ћам се да се у Кли су ри 
ни је ко ри сти ла. Реч ју пше ни ца Кли сур ци се ни су слу жи ли, већ су за ње но 
зна че ње ко ри сти ли реч жи то. Скуп но зна че ње жи та, за све жи та ри це, није 
им, ви ди се, би ло по треб но. Ипак су, за чу до, ко ри сти ли син таг му пше нич но 
бра шно, по не кад и без по чет ног су гла сни ка п, тј. ше нич но, из че га се ви ди да 
тај при дев ни су (ви ше) до во ди ли у ве зу са име ни цом пше ни ца. Уме сто хле ба, 
ве ћи на по ро ди ца за до во ља ва ла се ку љом и про јом, обе од ку ку ру зног бра шна.

1 Ра ди мља jе има ла, на ре ци кojа крoз њу прoтиче, некoликo вoденица (се ћам се триjу) па 
jе њихoвo кoришћење билo oрганизoванo такo да се зналo и вoдилo ра чу на – пo свoj при ли ци не 
писменo, већ jединo на oснoву кoлек тивнoг пам ће ња и oпш тења – кojа jе по ро ди ца за кojoм на 
ре ду да ме ље и кoликo да на има сва ка за тo на распoлагању. Не пам тим, а верoватнo да ни сам знаo 
ни та да, у де тињ ству, де та ље те oрганизациjе, кojа тре ба да jе би ла сoциoлoшк и за ни мљи ва, jер, 
пo све му су де ћи, бар не ке oд вoденица ни су у тo вре ме има ле ин ди ви ду ал не вла сни ке. 

Чи та лац ће сигурнo при ме ти ти да сам написаo Ра ди мља, а не Ра дим ња, какo таj на зив 
изгoвараjу Кли сур ци, укључнo и са ми Ра дим ци. Евo из кoг разлoга. Из гле да ми неверoватнo да 
jе на зив oвoга клисурскoг се ла без ве зе са називoм се ла и ре ке Ра ди мље у Херцегoвини, бли зу 
Стoца; а тo да су на ши Ра дим ци, кo зна кад и какo, за ме ни ли љ са њ пoдупире чи ње ни ца да су 
oни, или бар не ки oд њих, уместo зе мља, изгoварали, а ваљ да joш увек изгoвараjу, зем ња. Уз гред 
и напoмена да уместo Пoжежена и Пoжеженац Кли сур ци – а и Пoљадиjци, изгoвараjу Пoжена, 
oднoснo Пoженац. 
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За хва та ње ри бе, у ре чи ца ма где их је, као у Ра дим ској, би ло, или на 
из ли ви ма Ду на ва, ко ри шће ни су че рен ци, по је ди нач но, и за га жње, ко је су, 
на кра је ви ма, др жа ле и кроз во ду ву кле по две осо бе. 

По нај че шћа обу ћа би ле су, за оба по ла и не за ви сно од ста ро сти, ву не не 
пле те њà че, ко је су штри ка ле (нем. stric ken, пле сти) до ма ћи це, а под ши ва ли 
гу ме ном пот пла том исти шу сте ри (нем.) ко ји су кр пи ли или ме ња ли из ли-
за ни ђон (тур.) на ко жним ци пе ла ма (мађ.) – за љу де ко ји су их има ли (и 
но си ли их, до дај мо, са мо о пра знич ним да ни ма). 

 За по ла зак у шко лу, де те је тре ба ло да има та блу и гри флу (тј. пи саљ-
ку, нем. daf Grif fel), а те (шкриљ ча не) та бле су са ста ри је бра ће пре ла зи ле на 
мла ђу, па су сто га по нај че шће би ле из ро ва не во до рав ним уду бље њи ма на-
ста лим од ре до ва слôва и рéчи ко је су на њи ма ис пи си ва не то ком прет ход них 
ге не ра ци ја2. Ста ри ји ђа ци су има ли прò пи се, тј. све ске, и плај ва зе (олов ке, 
нем. das Ble i we iss – прем да се, у ства ри, на не мач ком олов ка зо ве der Ble i stift, 
а das Ble i we iss има дру го зна че ње, до ду ше не без срод но сти са овим).

 На зи ви за за на тли је би ли су, уз вр ло ма ло из у зе та ка, пре у зе ти из не-
мач ког: ти шлер, пин тер, шнај дер, шу стер, мо лер, чак и ма у ер (зи дар, ар хи-
тект); по све при род но, мо гло би се ре ћи, с об зи ром на то да су те за на те 
на ши мла ди ћи ис пр ва учи ли ше гр ту ју ћи код мај сто ра Не ма ца. (Од тих мај-
сто ра су пре у зи ма ли, на рав но, и на зи ве по је ди них алат ки ка рак те ри стич них 
за до тич не за на те.) Је дан од ма ло број них из у зе та ка у на зи ви ма за на тли ја 
би ла је реч ко жо кар, пре у зе та, сва ка ко, из ру мун ског (co jo car), у зна че њу 
ћур чи ја (тур.), кр знар – и тим пре при хва ће на што је та кав за на тли ја ко ри-
стио као си ро ви ну ко же. (Реч ћур чи ја би ла је у упо тре би, мо жда и че шће 
не го ко жо кар, док ре чи кр зно и кр знар не ве ру јем да сам икад у кли сур ском 
го во ру чуо.) Дру ги та кви из у зе ци би ли су на зи ви ко лар и ко вач, до не ти, сва-
ка ко, из ста ре по стој би не. 

Ово што сам у по след њем па су су ре као ни је, на рав но, не што спе ци фич но 
за Кли су ру, већ ва жи и за го во ре дру гих Ср ба са та да ау стриј ског под руч ја. 
Сто га се не ћу ов де за др жа ва ти на том де лу кли сур ског реч ни ка. Ра ди је ћу 
се, у на став ку ових сво јих успо ме на, вра ти ти не ко ли ци ни ре чи ко је сам чуо 
је ди но од кли сур ских Ср ба, а зна че ње не ких од њих и ни сам ни кад у пот пу-
но сти до ку чио; и на не ке нео бич не из го во ре ре чи, ко је су упо тре бља ва ли 
са мо ста нов ни ци до тич них се ла или бар део њих. На при мер, уме сто гро жђе 
и гво жђе у Кли су ри сам че сто чуо из го во ре грôјзе, од но сно гвóј зе. (Ипак, 
из ве де ни при дев, ту, био је гво зден.) Још чуд ни ја ми се учи ни ла упо тре ба 
су гла сни ка дз, и то са мо у ре чи ма буд зе (усне) и ско верд зе (за па ла чин ке, мађ.). 
Ни сам чуо ни ко га у Кли су ри да ка же усне, од но сно па ла чин ке; а ве ро ват но 
да ни да нас ове ре чи не ко ри сте мно ги, већ је ди но они ко ји су их на кнад но 
чу ли па пре у зе ли из ме ди ја или из Ср би је. Ни реч го ми ла ни је у кли сур ским 
се ли ма би ла ко ри шће на, бар у по да ље вре ме о ко јем ов де го во рим, већ је 

2 Случаjнo ми jе oсталo у пам ће њу какo су, ваљ да 1946. или 1947. гoдине, шкриљ ча не та бле 
пoнестале у прoдаjи, а не ки нoвoпечени шеф, дoспеo кo зна какo и на oснoву че га у упра ву 
шкoлства, верoватнo да jе дoшаo на „инoвативну” мисаo да их за ме ни картoнским. Самo, на oвима 
се, наравнo, ниjе мoглo пи са ти грифлoм, а ни oбичнoм oлoвкoм, jер су би ле цр не каo и самo jезгрo 
oлoвке. (А и да се мoглo на њи ма не чим пи са ти, какo би се мoглo бри са ти, ра ди пoнoвне упoтребе?)
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уме сто ње би ла у оп штој упо тре би реч ка мà ра – и као име ни ца, и у при ло-
шкој слу жби (ка ма ра – тј. пу но – свêта). Уме сто при де ва и при ло га свè же, 
ре дов но се ка зи ва ло фри шко (нем. frisch; та је реч би ла ко ри шће на и у зна-
че њу бр зо, на по ре до са овом). Уме сто су сне жи ца, ка зи ва ло се лà по ви ца (или 
лà па ви ца), као у ру мун ском и бу гар ском. (Код ове ре чи, екс пли ка тив ни реч-
ник ру мун ског је зи ка (DE LR), 1984, на во ди пак обр ну то, срп ску и бу гар ску 
ети мо ло ги ју.) Чуд но зву че и кли сур ске из го вор не ва ри јан те за по не де љак и 
уто рак: по нед ôник, од но сно тôр ник или фтôр ник. Реч ло ква као за јед нич ка 
име ни ца ни је ко ри шће на у кли сур ском го во ру, али по сто ји то по граф ски 
на зив Ло ква, ко ји ко ри сте под јед на ко и Кли сур ци и По ља диј ци за брд ски 
пре вој из ме ђу та два де ла до њег Ба на та. Би ло је и дру гих не пре тен ци о зних 
ре чи из са вре ме но га књи жев ног је зи ка ко је се у Кли су ри ни су ко ри сти ле, а 
ваљ да се ни сад не ко ри сте: гр ло, огра да, пас (ка зи ва ло се / ка же се: псе то 
или чак пце то; у мно жи ни, ипак, пси (из го ва ра но и пци); ни су ко ри шће не 
ни ре чи пат капа че, већ са мо плов каплов че, док се гушч је мла дун че зва ло 
би ре (у мно жи ни, би ри ћи). Реч ко рен ко ри шће на је не са мо у обич ном зна-
че њу већ, за чу до, и за ку ку ру зни клип, док се реч клип ни је ко ри сти ла. За 
мла дун че сви ње на зив је био у јед ни ни пра се, али у мно жи ни: пра ци. Реч 
под на ша ти, ко ју су Кли сур ци ко ри сти ли (у сми слу при твор ног и под сме-
шљи вог ла ска ња не ком), при ме тио сам да не фи гу ри ше у но во сад ском екс-
пли ка тив ном реч ни ку, али ју је Ми ле То мић укљу чио у свој тро том ни срп-
ско-ру мун ски реч ник. Сто лар ску и ко вач ку алат ку за ко ва ње и за за ку ца ва ње 
ек се ра, ко ју реч ни ци на зи ва ју че кић (на ру мун ском ci o can), Кли сур ци су 
зва ли чо ка нац, док им је реч че кић слу жи ла као де ми ну тив, тј. на зив за исту 
алат ку ма њих ди мен зи ја. Реч стре ја озна ча ва ла је и кров у це ли ни. У ве зи 
са вре мен ским при ли ка ма, спо ме нуо бих реч вр ту на (у но во сад ском реч ни-
ку је не ма); она зву чи ве о ма слич но ру мун ском furtună, али за ову реч исти 
онај екс пли ка тив ни реч ник ру мун ског је зи ка на во ди грч ку ети мо ло ги ју; реч 
си та се у Кли су ри ко ри сти ла за си пе ћу ки шу.

На лек сич ком под руч ју ко је се од но си на ду шев не по ја ве и рас по ло же ња, 
се ћам се да Кли сур ци ни су ко ри сти ли ре чи љут(ит)љут ња и ср дитсрџ ба, 
већ са мо јêдакјêдјéди ти (се). Од си но ним ног па ра ка снодоц кан, ко ри сти ли 
су са мо дру ги члан. Исто ва жи за па ро ве пр љавка љав и ко но пљаку де ља. 
Ме ђу нај о бич ни јим ре чи ма ко јих у њи хо вом го во ру ни је би ло спо ме нуо сам 
ра ни је и гла гол др ља ти. Ко ри сти ли су, ипак, гла гол на др ља ти, у сми слу 
на гра бу си ти. Та ко ђе и гла гол се ки ра ти се. Реч за ве са ко ри шће на је са мо за 
ону ко јом је за кри ва на и от кри ва на по зор ни ца на при ред ба ма, а за оне на 
кућ ним про зо ри ма/пен џе ри ма ко ри шће на је реч фи ран га (пи там си ни је ли 
та, при лич но чуд на, реч „из ве де на” из не мач ког der Vor hang, прем да фо не-
тич ка по ду дар ност са овом ни је бог зна ко ли ка).

При лич но је нор мал но то што су вре ме ном не ке ре чи, фо не тич ки са-
чу ва не као та кве, ма ње или ви ше из ме ни ле зна че ње, а не би се ре кло да су 
кли сур ски го вор ни ци увек би ли све сни тих про ме на, чак и ако се из ме ње на 
зна че ња кад што и ко се са они ма ко је на во де ме ро дав ни реч ни ци. Реч на пла
ти ти, на при мер, они су ко ри сти ли у сми слу ис пла ти ти, да ти не ко ме це-
ло куп ну сво ту ко ја му се ду гу је, док сход но но ви јим реч ни ци ма, она зна чи 
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при ми ти но вац од оног ко ји га ду гу је; та два зна че ња су, ви ди се, не са мо 
ра з ли чи та већ си ме трич но опреч на. У кли сур ском го во ру, ски ну ти (се) из-
гу би ло је – ако га је икад има ло – зна че ње сву ћи (са се бе) ха љи не, и ко ри-
шће но је са мо у сми слу си ћи, спу сти ти (се) (с др ве та, та ва на итд.). Ево још 
не ко ли ко ре чи чи је је зна че ње у кли сур ском го во ру би ло не ра ди кал но про-
ме ње но, већ, ре као бих, ма ње или ви ше по ме ре но. Реч по сте љи на ни сам 
ни кад у Кли су ри чуо, а за оно што она, сход но реч ни ци ма, зна чи, ко ри шће на 
је реч по сте ља, ко ју пак реч ни ци на во де као си но ним за кре вет. Реч ду шек 
озна ча ва ла је у кли сур ском го во ру по де бљи кре вет ни по кри вач ис пу њен 
ме ким пер јем, док у са вре ме ним реч ни ци ма она озна ча ва оно што се у Кли-
су ри зо ве слам ња ча (прем да је ова че шће пу ње на ко му ши ном не го сла мом). 
Ре чи пле сти и пле те ње ко ри шће не су у ве зи са људ ском ко сом, коњ ском 
гри вом или ре пом и ку дељ ним би чем, док се у ве зи са ву не ним пред ме ти ма, 
чак и пле те ња ча ма, ко ри стио гла гол штри ка ти, пре у зет из не мач ког. 

И та ко да ље, да не на бра јам и дру ге.
При бе ле жио бих, ипак, јед ну реч – сто зи на – ко ју сам јед ном чуо из го-

во ре ну у Бе ло бре шки и учи ни ла ми се ин те ре сант на, али сам та да, на жа лост, 
про пу стио да упи там шта зна чи. Ни је на ве де на ни у јед ном од ме ни по зна тих 
реч ни ка. Не знам за што, она ми су ге ри ше по јас зе мље, у шу ми, низ па ди ну, 
очи шће ну од др ве ћа и па ње ва, ко ја слу жи за спу шта ње/до вла че ње де бљих 
и те жих ста ба ла на пут. Из ра дим ског го во ра сам упам тио ка рак те ристичну 
екс кла ма ци ју Ће ерáј!, ко јом је из ра жа ва но (искре но или пре твор но) чу ђе ње 
пред не чим, ком би но ва но с под сме хом. Ево и не ко ли ко при ме ра по сто је ћих 
раз ли ка из ме ђу ра дим ског и бе ло бре шког го во ра. У зна че њу ба ци ти/ба ца ти, 
Ра дим ци су ко ри сти ли реч фр љи тифр ља ти (ваљ да пре у зе ту из бу гар ског?), 
док су Бе ло бре шча ни у истом сми слу ко ри сти ли (х)ића ти/(х)ит ну ти. (Јед ном 
деч ки ћу ко ји је до сво га че тво ро го ди шњег уз ра ста жи вео у Бе ло бре шки, а 
за тим се, с ро ди те љи ма, пре се лио у Ра ди мљу, због упо тре бе гла го ла (х)ића ти 
Ра дим ци су без окле ва ња при ле пи ли под сме шљи ви на ди мак Ића – са ду го-
у зла зним и, ко ји му је остао све до од ла ска из Ра ди мље.) У оба се ла, а прет-
по ста вљам и дру где по Кли су ри, гла гол ба ци ти зна чио је мет ну ти, ста ви
ти. (Ис при чао ми је не кад, дав но, је дан те ми швар ски но ви нар ка ко му је не ко 
из Бе ло бре шке, на пи та ње ка ко про во ди оби чан рад ни дан, од го во рио: „Кад 
ују тро уста нем, пр ва ми је бри га да ба цим на о ча ре”.) 

На по ме на. Ја сам ов де гла го ле у при ме ри ма на во дио у ин фи ни ти ву. 
Кли сур ци су, ме ђу тим, ин фи ни тив ко ри сти ли са мо при ци ти ра њу по је ди них 
по сло ви ца и из ре ка, а ина че у го во ру се, ко ли ко се се ћам, ни кад ни су њи ме 
слу жи ли. 

За се ди ште се о ске упра ве Бе ло бре шча ни су ко ри стли реч оп шти на, а 
Ра дим ци реч стра жа (оста лу, ваљ да, из вре ме на кад је се ло при па да ло Кра-
ји ни на гра ни ци с тур ским зе мља ма, а ме шта не су вла сти ко ри сти ле за 
стра жа ре ње на тој гра ни ци); по др ва за огрев, Бе ло бре шча ни би ре кли да 
иду у пла ни ну, а Ра дим ци да иду у шу му.

Да још спо ме нем, анег до тич но, и јед ну је зич ку по ја ву ис кр слу у бе ло-
бре шком го во ру на кон ко лек ти ви за ци је (1949) по љо при вре де. За сво је по-
ро дич не по врт ња ке они су до та да, а и по сле, ко ри сти ли на зив гра ди не. За 
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за дру жни по врт њак усво ји ли су, ме ђу тим, на зив ба шта, без ма ло као вла сти-
ту име ни цу, и ко ри сти ли га с пред ло гом на (Идем на ба шту), ка ко ни су чи-
ни ли у слу ча ју сво јих по ро дич них гра ди на (Идем у гра ди ну). За рад на свом 
при ват ном зе мљи шту ко ри сти ли су реч рад ња (Идем на рад њу, Уби ла се од 
рад ње), све јед но што им је иста реч озна ча ва ла и ма њу про дав ни цу или ра-
ди о ни цу. Кад је пак би ла по сре ди об ра да ко лек тив ног зе мљи шта, ко ри сти ла 
се ис кљу чи во име ни ца рад (Идем на рад), ко је до та да у њи хо вом го во ру 
ни је би ло. 

Го вор по ља диј ских се ла ко ри стио је углав ном исти реч ник као и кли-
сур ски. Се ћам се са мо не ко ли ко ре чи по ко ји ма се раз ли ко вао од овог. На 
при мер, уме сто кли сур ског врп ца, По ља диј ци су ко ри сти ли реч узи ца, а оно 
што су Кли сур ци зва ли ко та ри ца, код њих се зва ло се пет ка (тур.).

Да ка жем још реч-две о по зај ми ца ма из ру мун ског. У пред рат ном и не-
по сред но по сле рат ном раз до бљу, ути цај ру мун ског је зи ка на го вор кли сур-
ских Ср ба био је да ле ко ма њи не го што ће на кнад но по ста ти (на ро чи то од 
се дам де се тих го ди на на о ва мо). До те про ме не до шло је по гла ви то услед 
по сте пе но ин тен зи ви ра них кон та ка та са ру мун ским жи вљем и услед про-
ши ре ног спек тра за ни ма ња у ко је су се кли сур ски Ср би по че ли за по шља ва-
ти и где је тре ба ло сва ко днев но ко ри сти ти је зик ве ћин ског ста нов ни штва и 
зва нич них до ку ме на та. Као при мер ве ро ват ног ути ца ја ру мун ског је зи ка 
пре те про ме не у на чи ну жи во та спо ме нуо сам ра ни је на зив ко жо кар за 
ћур чи ју. Ми слим да је слич но би ло и са ре чи ма ћа ка – од ру мун ског geacă, 
ко је се у Ба на ту из го ва ра от при ли ке ce a ca, и са при де ви ма му тав и кре цав 
– од ру мун ских при де ва mut, од но сно creţ. У По же же ни тај је ути цај био 
на гла ше ни ји, сва ка ко због ве ће то по граф ске бли ско сти и че шћег до ди ра и 
оп ште ња са љу ди ма чи ји је ма тер њи је зик био ру мун ски. То је мо гло би ти 
сти му ла тив но и плод но, али је кад што мо гло има ти и не по жељ не ефек те. 
По же жен ци су, на при мер, кад што ко ри сти ли из ра зе Дај ми ми ра! (у сми слу 
Пу сти ме на ми ру / Не до са ђуј ми!), ко ји је, очи глед но, до сло ван – и не при-
ро дан – пре вод ру мун ско га Dămi pa ce!); и Чу до ми је... (у сми слу Кри во ми 
је…, Сме та ми...), што је, очи глед но, до сло ван – и по гре шан – пре вод, тј. калк, 
ру мун ског из ра за Mie ciudă... Ми слим да се упо тре ба тих из ра за ни је про-
ши ри ла и на дру га кли сур ска се ла са срп ским жи вљем. По сто ји, ме ђу тим, 
бар је дан слу чај у ко јем су се, под ути ца јем ру мун ског, без ма ло сви Кли сур ци 
та ко ре ћи по ми ри ли са про ме ном глав ног сми сла јед не ре чи из сво га ма тер-
њег је зи ка. То је при дев простпро стапро сто, ко ји се у кли сур ском го во ру 
ко ри сти по нај че шће у сми слу глупглу па-глу по, док му је у реч ни ци ма на ве-
ден дру га чи ји из вор ни и глав ни сми сао, а тек пот пу но сти ра ди, на во ди се и 
зна че ње до не кле срод но оном ко је се из ра жа ва реч ју глуп. (но во сад ски реч-
ник Ма ти це срп ске, 2007, на при мер, код ре чи прост, тек на че твр том ме сту 
на во ди зна че ње срод но зна че њу ре чи глуп, али ни оно не исто вет но са овим.) 
Обич ни Кли сур ци, кад хо ће да се не га тив но из ја сне о не чи јој ум ној спо соб-
но сти, ко ри сте, до ду ше, и при дев глуп (по нај че шће у ва ри јан ти глу пав), али, 
чи ни ми се, знат но ре ђе не го прост. 
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Ути цај ру мун ског по стао је вре ме ном ку ди ка мо оп се жни ји, по го то ву 
од отва ра ња руд ни ка обо је них ме та ла, у Бо шња ку, кад су се на ши Кли сур ци 
по че ли ма сов ни је за по шља ва ти у за ни ма њи ма где је на по слу тре ба ло сва-
ко днев но го во ри ти ру мун ски са ко ле га ма и око ли ном, за раз ли ку од ра ни јих 
де це ни ја, кад су се ба ви ли је ди но по љо при вре дом. До шло је до при хва та ња 
при лич ног бро ја ру мун ских ре чи са под руч ја тех ни ке (ру дар ства, ау то-ме-
ха ни ке...), ад ми ни стра ци је, књи го вођ ства, спор та итд., са чи јим срп ским 
екви ва лен ти ма ста ри ји Кли сур ци ни су би ли упо зна ти, ни ти су има ли от ку да 
да бу ду. Тај по сту пак им је вре ме ном по стао то ли ко фа ми ли ја ран и ко мо тан 
да се ви ше ни су ни пи та ли да ли за ову или ону ру мун ску реч по сто ји ко ре-
спон дент на срп ском. Ево не ких од тих ре чи и из ра за: ми нами нер (за руд-
ник-ру дар), са лар, кен зи на, амен да, ску ти ре, де па ши ре (у сми слу пре ти ца
ње), або на мент, ан тре на мент, ам бре јаж, ком бу сти бил, ку рент, ће ре ре, 
апро ба ре, кон ћед, да ти (не ком) те ле фон (у зна че њу те ле фо ни ра ти), те рен 
од фод ба ла (тј. фуд бал ски те рен или игра ли ште) итд., итд. уне до глед. (Чуо 
сам чак јед ном – од свог ро ђа ка, по за ни ма њу во за ча ау то бу са, ко ме су ина-
че ре чи коч ни ца и ка иш би ле још из де тињ ства фа ми ли јар не – ка ко, уме сто 
коч ни ца, ко ри сти, у ве зи са мо тор ним во зи ли ма, реч фр на (пре ма ру мун ском 
frână), а уме сто, ка иш, не по сто је ћу рећ ку рà ва – од ру мун ске ре чи cu rea, 
ар ти ку ли са но cu re a ua). Те и дру ге та кве ре чи и син таг ме мно ги су ко ри сти ли 
и ко ри сте са свим без бри жно и при род но, ваљ да и не слу те ћи да су из дру гог 
је зи ка. (А мо жда се, шта ви ше, осе ћа ју са мо за до вољ но да су та ко укљу че ни у 
тем по са вре ме ног жи во та и да се по ста вља ју из над го вор ног ни воа ста ри јих 
се ља ка, ко ји ни су би ли упо зна ти са та квим тер ми ни ма јер им они у ме ђу-
соб ном оп ште њу и ни су би ли по треб ни.) 

Нај бо ље је, на рав но, кад не ко има до вољ не за ли хе ре чи у оба је зи ка, 
али ко ри сти сва ку од њих кад се слу жи је зи ком ко јем она при па да. Не хат но 
ме ша ње реч ни ка, и кад не оме та ме ђу соб но спо ра зу ме ва ње, уна ка ра ђу је, 
да ка ко, из ра жа ва ња на оба је зи ка. 

На по ми њем ове ано ма ли је ви ше као по вод за су ге сти ју да би у кли сур-
ским шко ла ма про фе со ри ма тер њег је зи ка, а и дру гих пред ме та, мо гли, бар 
уз гред но, на сво јим ча со ви ма, обра ћа ти на њих па жњу ђа ка и та ко, бар до-
не кле, бу ди ти и под сти ца ти у ови ма осе тљи вост пре ма пи та њи ма је зи ка и 
по ма га ти им да, без на ро чи тих на по ра, по бољ ша ва ју сво је го вор не на ви ке. 
(То би, уо ста лом, за ђа ке би ло ко ри сни је и ујед но за ни мљи ви је од, не из бе жно 
су во пар ног, ап стракт ног уче ња гра ма тич ких и дру гих је зич ких нор ми.)
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DE SPRE VO CA BU LA RUL GRA I U LUI SÂRB DIN CLI SU RA DUNĂRII

Mi lan Ba čvan

Re zu mat

Au to rul tre ce în evi denţă aspec te le ca rac te ri sti ce ale gra i u lui sârb din Cli su ra 
Dunării, menţionând că nu este fi lo log şi nu se încumetă să facă ana li ze sau tra ta te, ci se 
mulţumeşte cu pre zen ta rea unei si tuaţii  le xi ca le, aşa cum a reţinut-o, el însuşi fi ind din 
zo na respectivă. Se fac re fe ri ri la in fluenţel e po pu laţie i ma jo ri ta re înconjurătoare şi la 
pătrunderea cu vin te lor din le xi cul spe ci fic me se ri i lor şi ad mi ni straţie i. În con clu zie se 
ex primă re gre tul pen tru fap tul că şi în co mu ni caţia  cotidiană se amestecă cu vin te străine 
pen tru ca re există co re spon denţe sârbe şi se sugerează atenţio na rea în acest sens a ele vi lor 
la ore le de limbă maternă. 

ON THE VO CA BU LARY OF THE SER BIAN DI A LECT FROM  
THE DA NU BE GOR GE

Mi lan Ba čvan

Sum mary

The aut hor hig hlights the cha rac te ri stics of the Ser bian di a lect from the Da nu be 
Gor ge, men ti o ning that he is not a phi lo lo gist and do esn’t da re to ela bo ra te analyses or 
tre a ti es, but he li mits him self in pre sen ting a le xi cal si tu a tion, in the man ner he re mem-
bers it, him self ori gi na ting from that area. The re are re fe ren ces to the in flu en ces by the 
ma jo rity sur ro un ding po pu la tion, and to the pe ne tra tion of the words from the spe ci fic 
dic ti o nary of tra des and ad mi ni stra tion. The aut hor ex pres ses his re grets re gar ding the 
mi xing in everyday com mu ni ca tion of fo re ign words which do ha ve Ser bian equ i va lents 
and sug gests brin ging this is sue to the at ten tion of the stu dents du ring the Ser bian lan gu a ge 
clas ses.
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А р  с е  н и  ј е  Б у  г а р  с к и

О ПРО ТИ УРО ШУ КО ВИН ЧИ ЋУ  
У АР ХИ ВУ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ

СА ЖЕ ТАК: На осно ву до ку ме на та са чу ва них у Ар хи ву Ју го сла ви је у Бе о-
гра ду, у на пи су је из не то не ко ли ко до са да ма ло по зна тих по да та ка о уло зи про те 
Уро ша Ко вин чи ћа у збри ња ва њу срп ских вој них гро бо ва и гро ба ља у Ара ду, у 
сми слу да га је 1920. го ди не Вла да Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца име но-
ва ла за хо но рар ног на стој ни ка и чу ва ра гро бо ва срп ских ин тер ни ра них гра ђа на 
и за ро бље ни ка вој ни ка у Ара ду (Ру му ни ја), ко ји су та мо по мр ли за вре ме про шлог 
свет ског ра та. На ве де не су де лат но сти ко је је про та Урош Ко вин чић у том свој ству 
пред у зео, као и пред ло зи ко је је под нео, а ни су оства ре ни.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Урош Ко вин чић, кон цен тра ци о ни ло гор у Арад ској твр ђа-
ви, срп ска гро бља у Ара ду.

Би о граф ски по да ци

Ро ђен је у Мо до шу 8. но вем бра 1889. у учи тељ ској по ро ди ци. За вр шио 
је основ ну шко лу 1901. и гим на зи ју у Но вом Са ду 1909, а бо го сло ви ју у Кар-
лов ци ма 1913. го ди не. Ру ко по ло жио га је епи скоп те ми швар ски Ге ор ги је 
(Ле тић) у Те ми шва ру 1913. го ди не.

Слу жио је у Ма лом Беч ке ре ку 1914–1919, с тим што је од 1. мар та 1915. 
до 1. сеп тем бра 1918. мо би ли сан као вој ни све ште ник. У Арад је пре ме штен 
за па ро ха 1923. и по ста вљен за окру жног про то пре зви те ра арад ског. Би ран је 
за чла на епар хиј ских управ них ор га на. Умро је у Ара ду 17. ју на 1939. го ди не.

Де ла

Са ра ђи вао је у срп ским ли сто ви ма и ча со пи си ма, пре во дио је са срп ског 
на ру мун ски је зик. Зна ча јан је ње гов чла нак „О ла ге ру Ср ба ин тер ни ра них 
за вре ме свет ског ра та у Ара ду и о арад ском срп ском гро бљу”, Гла сник II, 
1922, бр. 18: 149. За јед но с ру мун ским про том Ни ко ла јем По по ви ћем, про-
фе со ром Бо го слов ске ака де ми је у Ара ду, пре вео је књи ге: Ра до ван Н. Ка зи-
ми ро вић, Да на шње цр кве ноправ но уре ђе ње Пра во слав не цр кве (ру мун ски 



140

на слов: Si tuaţia  actuală de drept bi se ri cesc a Bi se ri ci lor or to do xe răsăritene), 
Арад 1927; Ни ко дим Ми лаш, Пра ви ла Пра во слав не цр кве с ту ма че њи ма 
(ру мун ски на слов: Ca no a ne le Bi se ri cii or to do xe însoţite de co men ta rii), у че-
ти ри то ма, Арад 1930–1936.1

*
Овај рад је са ста вљен на осно ву по да та ка са др жа них у Фон ду бр. 395, 

Фа сци кла бр. 35, Је ди ни це опи са бр. 299 и 303.
До ку мен тар ни траг о арад ском про ти Уро шу Ко вин чи ћу у Ар хи ву Ју-

го сла ви је по чи ње не ким нов цем (473,90 ле ја), ко ји је Ру мун ска на ци о нал на 
бан ка при ми ла од На род не бан ке Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 10. 
ок то бра 1921. са не ја сно на зна че ним при ма о цем. Акт гла си:

Бе о град 13. фе бру ар 1922. го ди не.
Ми ни стар ство ино стра них де ла Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. 

Бр. 2983.
Кра љев ском По слан ству, Бу ку решт.
Ми ни стар ство Ве ра мо ли ло је ово ми ни стар ство да из ве сти Кра љев ско 

По слан ство да је Урош Ко вин чић, све ште ник у Ара ду, а од лу ком Го спо ди на 
Ми ни стра Ве ра од 21. сеп тем бра 1920. год, В Бр. 9344, по ста вљен за хо но рар-
ног на стој ни ка и чу ва ра гро бо ва срп ских ин тер ни ра них гра ђа на и за ро бље них 
вој ни ка са хо но ра ром од хи ља ду ди на ра го ди шње.

Има ве зе са ак том Кра љев ског По слан ства од 2. но вем бра 1921. год. Бр. 2301, 
од но сно су ме од 437,90 ру мун ских ле ја при мље них пре ко Бан ке Ро ма не а ска.

По на ред би Ми ни стра,
Ди рек тор ад ми ни стра тив ног прав ног оде ље ња.
[Потпис нечитак] 

На ред ни акт:

Бе о град 13. фе бру ар 1922. го ди не.
Кра љев ство Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Ми ни стар ство спољ них по сло ва, 

Ад ми ни стра тив но оде ље ње. При мље но 1922. А Бр. 2003.
Кра љев ском По слан ству, Бу ку решт
У ве зи сво га ак та од 13. фе бру а ра ове го ди не А Бр. 2983 Ми ни стар ству 

спољ них по сло ва част је из ве сти ти Кра љев ско по слан ство да Го спо дин Ми-
ни стар ве ра под ВБр. 9344 од 21 сеп тем бра 1920. го ди не из во лео је до не ти 
сле де ћу од лу ку:

За хо но рар ног на стој ни ка и чу ва ра гро бо ва срп ских ин тер ни ра них гра-
ђа на и за ро бље ни ка вој ни ка у Ара ду (Ру му ни ја), ко ји су та мо за вре ме про шлог 
свет ског ра та по мр ли, по ста вљам све ште ни ка Срп ске пра во слав не оп шти не 
у Ара ду, г. Уро ша Ко вин чи ћа, са хо но ра ром од 1.000 ди на ра го ди шње, по чи њу-
ћи од 1. ја ну а ра 1921. го ди не, а на те рет парт. 514, поз. 1. Др жав ног бу џе та за 
1920/21. го ди не.

Све ште ни ку Ко вин чи ћу пре по ру чи ти да учи ни што тач ни ји по пис сви-
ју по мр лих ли ца, ин тер ни ра них и за ро бље них на ших вој ни ка и спи сак да 
до ста ви овом Ми ни стар ству пре ко епи скоп ског ви ка ра у Те ми шва ру.

1 Би о би бли о граф ски по да ци пре ма: Сте ван Бу гар ски, За ви чај на књи жев ност Ср ба из Ру
му ни је 1918–1947, Те ми швар 2007: 391–393. 
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Из ве шта ва ју ћи о пред њој од лу ци Го спо ди на Ми ни стра ве ра, Ми ни стар-
ству спољ них по сло ва част је умо ли ти Кра љев ско по слан ство у Бу ку ре шту, 
ка ко би све ште ни ку Ко вин чи ћу олак ша ло рад код над ле жних ру мун ских 
вла сти.

Има ве зе са ак том Кра љев ског по слан ства од 2. но вем бра про шле го ди-
не Бр. 2301.

По на ред би Ми ни стра,
Ди рек тор ад ми ни стра тив ног прав ног оде ље ња.
[Потпис нечитак]

Ода звав ши се, про та Урош Ко вин чић оба ве стио је Кра љев ско по слан-
ство о име но ва њу за на стој ни ка срп ских гро бо ва у Ара ду и о ко ра ци ма ко је 
је пред у зео:

Слав ном По слан ству Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у Бу ку ре шту.
Арад 23. мар та 1922.
Го спо ди не по сла ни че,
У по се ду Ва шег це ње ног до пи са од 13. мар та т. г. бр. 570, сло бо дан сам 

нај уч ти ви је ја ви ти да сам од лу ку Ми ни стар ства ве ра из Бе о гра да – о мо ме 
име но ва њу за на стој ни ка ова мо шњих срп ских гро бо ва – при мио још го ди не 
1920. и да сам на ло гу истог Ми ни стар ства – да са ста вим спи сак ов де са хра ње-
них срп ских гра ђа на и вој них за ро бље ни ка – де ло ми це за до ста учи нио, уко-
ли ко сам пу тем Ви со ко пре ча сног епи скоп ског ви ка ра у Те ми шва ру ме се ца 
ок то бра 1921. го ди не по слао Ми ни стар ству ве ра у Бе о гра ду спи сак оних Ср ба, 
ко ји су у врх Град ског гро бља са хра ње ни.2 

До нај ско ри јег вре ме на ни сам мо гао на ба ви ти ни ка ко вих по да та ка о оним 
лич но сти ма ко је су са хра ње не у че твр том, у т.з. „Срп ском гро бљу”, ко је се 
на ла зи у Твр ђа ви арад ској. Ових сам пак да на до знао да се код во ди те ља гра-
ђан ских ма ти ца у Ара ду на ла зе по не ки по дат ци о оним лич но сти ма ко је су 
са хра ње не у „Срп ском гро бљу” и ове ће по дат ке сва ка ко и упо тре би ти.

За вре ме ау стро-угар ске вла да ви не имао се сва ки смрт ни слу чај вој ног 
за ро бље ни ка, од но сно ци ви ла ин тер ни ра ца ја ви ти Вој ном Ми ни стар ству у 
Бе чу (9. Ab te i lung Ver slust......), те се пре ма то ме у Ар хи ви бив шег тог ми ни стар-
ства сва ка ко на ла зи та чан спи сак срп ских по да ни ка са хра ње них у Ара ду. Не 
би ли го спо дин По сла ник имао ту до бро ту да се обра ти над ле жни ма у Бе чу, 
да би се спи сак свих срп ских по да ни ка са чи нио, те спи сак ме ни по слао, да 
би[х] мо гао исти са мо јим упо ре ди ти, те до пу ни ти, од но сно по пра ви ти?

Вој ни ата ше Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у Бу ку ре шту обра тио 
се на шим вој ним вла сти ма тра же ћи по дат ке о не ким срп ским по да ни ци ма 
ко ји су ов де са хра ње ни. Ови су спи си усту пље ни би ли од вој них вла сти ме ни 
на ре ше ње. Да би се ова ко ва по тра жи ва ња бр же ре ша ва ла, бу ду ћи у ин те ре су 
са ме ства ри, мо лим, го спо ди не По сла ни че, ако на ла зи те за мо гу ће, да бла го-
и зво ли те из деј ство ва ти да се упу те ди рект но ме ни.

У из ве шта ју сво ме упу ће ном Ми ни стар ству ве ра у Бе о гра ду ја вио сам 
да се „Срп ско гро бље” у Арад ској твр ђа ви на ла зи у вр ло ло шем ста њу. Пред-
ло жио сам да се или оба ви оп ћа екс ху ма ци ја, те да се сви са хра не – на ме сто 
мно го ма ње – у јед ну гроб ни цу, или да се учи не жур ни ко ра ци да се гро бље 

2 Реч је о ру ко пи сном ак ту про те Уро ша Ко вин чи ћа из 1921. го ди не, на сло вље ном Спи сак 
по мр лих ин тер ни ра них и за ро бље них Ср ба са хра ње них у арад ском „Дол њем гро бљу”, ко ји се чува 
у Ар хи ву Ср би је у Бе о гра ду под сиг на ту ром: (1921) РГ VI II/1.
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до ве де у до бар ред, јер ако не – на ско ро ће не ста ти сва ко га тра га о то ме гро бљу. 
Мо лим нај уч ти ви је го спо ди на По сла ни ка да из во ли је дан од мо јих пред ло га 
при ми ти, те оства ре ње истог код Ми ни стар ства у Бе о гра ду из деј ство ва ти.

је реј Урош Ко вин чић, срп ски пра во слав ни па рох у Ара ду (Piaţa Sv. Sa va 
br. 6. I 15)

Кра љев ско по слан ство Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, са сво је 
стра не, про сле ди ло је већ 12. апри ла пред ло ге про те Уро ша Ко вин чи ћа као 
што сле ди: Кра љев ском по слан ству у Бе чу ра ди до ба вља ња по да та ка из 
Вој ног ми ни стар ства; Ми ни стар ству ве ра на ре ше ње јед ног од пред ло же них 
ре ше ња за уре ђе ње та ко зва но га Срп ског гро бља у Ара ду. 

О све му је по врат ном по штом ја вље но и про ти Уро шу Ко вин чи ћу у 
Ара ду, и он је до био при ли ку да са оп шти ле пу вест:

Слав но ме По слан ству Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у Бу ку ре шту.
Арад 23. IV – 6. V 1922.
Го спо ди не По сла ни че [...]
Ујед но сло бо дан сам Слав но По слан ство нај уч ти ви је из ве сти ти да су 

ова мо шње вој не Вла сти при сту пи ле нај ра ди кал ни јем сред ству, да се „Срп ско 
гро бље” у Твр ђа ви Ара ду са чу ва од уни ште ња. Сво је гро бље огра ђе но бо дљи-
ка вом жи цом, хум ке гро бо ва – ко је се у зад ње вре ме је два мо га ху рас по зна ти 
– на су те су зе мљом, у сред гро бља би ће по диг нут леп др вен крст, а да ре жљи-
во шћу ме сних Срп ки ња би ће гро бо ви укра ше ни цве ћем. Је ди но што нам још 
не до ста је са да је спи сак име на са хра ње них у овом гро бљу, због че га по но во 
мо ли мо слав но По слан ство да исти из во ли из Бе ча на ба ви ти.

Оста јем слав ном По слан ству по ни зни
је реј Урош Ко вин чић, па рох арад ски и

ад ми ни стра тор Про то пре зви те ра та арад ског

Да то ни је би ло ла ко из во дљи во и осо би то да ни је би ло трај но, про из ла-
зи из јед ног до ку мен та са ста вље ног 5 (и сло вом: пет) го ди на ка сни је, ко ји је 
Арад ски од бор Дру штва „Гро бо ви хе ро ја па лих у ра ту” упу тио Кра љев ском 
по слан ству Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Текст гла си:

No. 77, Zi ua 11 lu na III anul 1927
Soc. ۥMor min te le Ero i lor Căzuţi în Războiۥ
Co mi te tul Exe cu tiv Ju deţea n Arad

Către Le gaţia  Jugoslavă, Bu cu reşti 
Avem ono a re a adu ce la cu noşti nţa Domniavoastră următoarele:
În ci mi ti rul aşa nu mit „de la Ce ta te” din oraşul Arad se găsesc înmormântaţi 

încă din tim pul războiului un număr de apro xi ma tiv 3.000 sârbi. Ei sunt foşti in ter naţi 
pe tim pul re gi mu lui un gu resc ca ele men te de neîncredere şi ire den ti ste (bărbaţi, fe mei, 
co pii), pe ca ri un tra ta ment ne u man un gu resc i-a su pus la chi nu ri de fo a me te şi 
mi ze rie, ma jo ri ta tea lor mu rind în ur ma epi de mi ei de ti fos exan te ma tic.

Ci mi ti rul se găseşte într-un te ren inun da bil. Până în pre zent a şi fost inun dat 
de două ori, ast fel că astăzi nu mai sunt în el ni ci cru ci şi ni ci ur me de mor min te nu 
se cu nosc.

Având in for maţiu nea că Le gaţia  jugoslavă in tenţionează să ri di ce un ma u so leu 
în cor pul căruia să aşeze ose min te le tu tu ror ace stor mar ti ri şi că pro ec tul ma u so le u lui, 
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cât şi lucrările în legătură cu acest pro ect sunt încredinţate Cu cer ni cu lui pro to pop 
sârbesc din lo ca li ta te (Co van ci uc), ne-am adre sat Dom ni a sa le, apoi l-am in vi tat să 
ia par te la şedinţele Co mi te tu lui no stru Ju deţea n şi din nou prin adre se scri se i-am 
ce rut lămuriri, dar n-am pri mit ni ciun răspuns.

Din tr-un pi os sen ti ment de dra go ste pen tru mar ti rii sârbi, a căror su fe rinţă a 
fost şi a românilor din Ar deal, cre dem că nu tre bu ie neglijată această che sti u ne şi 
pen tru mo ti vul ace sta am adus che sti u nea în di scuţia  Co mi te tu lui Ju deţea n Arad.

Cre dem nimerită ide ea adu ce rii tu tu ror ose min te lor ero i lor sârbi într-un loc 
cen tral, in di fe rent de oraşul sau lo ca li ta tea aleasă, un de să li se ri di ce un mo nu ment 
unic după mo de lul mo nu men tu lui de la Med gi dia. Din par tea Co mi te tu lui Ju deţea n 
Arad al Societăţii Mor min te le Ero i lor, Le gaţia  Jugoslavă va avea întreg con cur sul 
lucrărilor de ex hu ma re, bineînţeles după apro ba rea şi în con diţiu ni le fi xa te de Co-
mi te tul Cen tral al Societăţii „Mor min te le Ero i lor Căzuţi în Război” (Bu cu reşti , 
Mi ni ste rul de Război) şi fără să se ape le ze la fon du ri le no a stre băneşti, ca ri sunt 
fo ar te mo de ste.

Pen tru ştiinţa Co mi te tu lui Ju deţea n Arad, Vă rugăm să ne co mu ni caţi şi nouă 
hotărârea Domniavoastră.

Din încredinţarea Co mi te tu lui Ju deţea n
Şeful Serv. Exe cu tiv
Căpitan N. Po po vi ci

Акт је са чу ван и у пре во ду на срп ски је зик. У пре во ду је ис так ну то сле-
де ће:

• На гро бљу „де ла Че та те” са хра ње но је око 3000 ин тер ни ра них Ср ба; 
као узрок смр ти на во де се усло ви, под ко ји ма је за вла дао ти фус;

• Гро бље се на ла зи на во до плав ном зе мљи шту, та ко да је два пут би ло 
под во дом, па на ње му не ма кр сто ва, ни ти се ра за зна је траг гро бо ва; 

• Са знав ши за иде ју из град ње ма у зо ле ја ко ја је по ве ре на ме сном срп-
ском све ште ни ку Ко вин чи ћу, Дру штво му се обра ти ло усме но и пи сме но, 
по зи ва ју ћи га и на сво је сед ни це, али ни је до би ло од го вор;

• Дру штво сма тра про блем зна чај ним и да га не тре ба за не ма ри ти;
• Дру штво сма тра по год ном иде ју о екс ху ма ци ји и пре но ше њу по смрт-

них оста та ка у ма у зо леј и ну ди сва ку сво ју са рад њу у усло ви ма за ко на, уз 
огра ни че ње да из сво јих скром них фон до ва не мо же фи нан сиј ски по др жа ти 
ак ци ју. 

На по ме на.
Ова пре пи ска, ко ја по твр ђу је ин те ре со ва ње за збри ња ва ње гро бо ва 

Ср ба умр лих у Ара ду то ком Свет ско га ра та, мо же и са да би ти од ко ри сти, 
осо би то што је са да ње ста ње по гро бљи ма исто као и у вре ме ка да су на ве-
де ни до ку мен ти на ста ли. 
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IN FOR MAŢII LE CU PRI VI RE LA PRO TO PO PUL UROŠ KO VIN ČIĆ  
ÎN AR HI VA JU GO SLA VI EI

Ar se ni je Bu gar ski

Re zu mat

În ba za do cu men te lor păstrate în Ar hi va Ju go sla vi ei din Be o grad, ar ti co lul prezintă 
une le da te, puţin cu no scu te, cu pri vi re la ro lul pro to po pu lui Uroš Ko vin čić în păstrarea 
şi ad mi ni stra rea ci mi ti re lor mi li ta re sârbe din Ara da, în sen sul că din anul 1920 fu se se 
nu mit de către Gu ver nul Re ga tu lui Sârbilor, Croaţilor şi Slo ve ni lor în funcţia de ad mi ni-
stra tor şi cu sto de ono rar al mor min te lor şi ci mi ti re lor mi li ta re sârbe din Arad, ca re datează 
din pe ri o a da Ma re lui Râzboi Mon dial 1914–1918, pe când în Ce ta tea oraşului de pe Mu reş 
exi sta un Lagăr de con cen tra re au stro un gar. Sunt menţio na te acţiu ni le întreprinse de 
pro to po pul Uroš Ko vin čić în ca li ta tea deţinută, pre cum şi pro pu ne ri le pe ca re le-a înaintat, 
dar ca re nu au fost re a li za te. 

IN FOR MA TION ON PRO TO PRESBYTER  UROŠ KO VIN ČIĆ  
IN THE AR CHI VES OF YUGO SLA VIA

Ar se ni je Bu gar ski

Sum mary

Ba sed on the pre ser ved do cu ments in the Ar chi ves of Yugo sla via from Bel gra de, 
the aut hor pre sents so me less known da ta re gar ding the ro le of pro to presbyter  Uroš Ko-
vin čić in the pre ser va tion and ad mi ni stra tion of the Serb mi li tary ce me te ri es in Arad, as 
he was ap po in ted in 1920 by the Go vern ment of the King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes 
as ad mi ni stra tor and ho no rary cu sto dian of the gra ves and mi li tary ce me te ri es in Arad, 
da ting from the pe riod of the Gre at War 1914-1918, when an Au stro-Hun ga rian con cen-
tra tion camp exi sted in the Ci ta del of the city on Mu reş ri ver. The re are men ti ons abo ut 
the ac ti ons ta ken by pro to presbyter  Uroš Ko vin čić as a con se qu en ce of his ro le, as well 
as the pro po sals he sub mit ted, which we re ne ver ma te ri a li zed.
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С т е  в а н  Б у  г а р  с к и

ДВА ГРО БА ПО РО ДИ ЦЕ ТЕ КЕ ЛИ ЈА 
У ЦР КВИ СЕ ЛА ФИ БИ ША

СА ЖЕ ТАК: На осно ву за пи са из Па ро хиј ског ле то пи са и нат пи са у уну тра-
шњо сти фи би шке цр кве, у ра ду се ис пра вља ју по да ци о цр кве ном кти то ру и иден-
ти фи ку ју се ме ста два гро ба по сто је ћа у цр кви.

 КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Фи биш, Те ке ли је, Са ва Те ке ли ја, Пе тар Те ке ли ја Јо ва нов, 
Пе тар Те ке ли ја Пе тров, Ге ор ги је Те ке ли ја.

Фи биш је се ло у Та ми шкој жу па ни ји, че тр де се так ки ло ме та ра уда ље но 
од Те ми шва ра, на пу ту Те ми швар –Ли по ва. 

У ХIХ ве ку ме сто је при па да ло Блу мен тал ском вла сте лин ству, ко је је 
за хва та ло пет се ла, ме ђу њи ма и Фи биш. Вла сник је био кнез Швар цен берг 
и од ње га је вла сте лин ство ку пио Пе тар Те ке ли ја (1755–1820), брат Са вин, 
за 340.000 фо рин ти сре бра; ње гов син Пе тар (†1844) ка сни је му је при до дао 
још јед но се ло у вред но сти 40.000 фо рин ти сре бра.1

Па ро хи ју сам по се тио 1988. да бих ви део ико но стас ко ји је сли као Ни ко-
ла Алек сић 1837, а опи са ла га је Ол га Ми кић 1974. го ди не.2 Ико но стас ни сам 
та мо за те као, јер је у ме ђу вре ме ну, 1979, пре нет у цр кву Ма ле Ре ме те. Ме-
ђу тим, па рох Јо ан Бол бос љу ба зно ми је ста вио на рас по ла га ње ру ко пи сни 
па ро хиј ски ле то пис, ко ји је за по чео па рох Ема ну ил Ко па чи ја ну по свом 
до ла ску на па ро хи ју 1972. го ди не. За про ху ја ла раз до бља пи сан по ка зи ва њу 
ста ри јих ме шта на, ру ко пис са др жи мно го су бјек тив них и не пре ци зних по-
да та ка, али се по ка зао ко ри сним као по ла зи ште.

На и ме, из ле то пи са се до зна је да је све ште ник Ема ну ил Ко па чи ја ну 
1974. пред у зео оправ ке на цр кви, па је том при ли ком дао из ра ди ти дип тих 
у про ско ми ди ја ру са име ни ма све ште ни ка ко ји су слу жи ли на па ро хи ји по-
чев од 1779. го ди не и нат пис (на ру мун ском је зи ку) на уну тра шњем за пад ном 
зи ду са име ном кти то ра, го ди ном из град ње, по то њим гра ђе вин ским ин тер-
 вен ци ја ма и осве ће њи ма.

Текст нат пи са, у пре во ду на срп ски, по чи ње ре чи ма: 

1 Са ва Те ке ли ја, Опи са ни је жи во та, Бе о град 1966, стр. 228.
2 Ол га Ми кић, у: Де ло Ни ко ле Алек си ћа, Но ви Сад 1974, стр. 14, [34]–[35].
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Из во ле ни јем Оца и по мо ћу Си на и са деј стви јем Све то га Ду ха изи да ову 
цр кву го ди не спа се ња 1812. са хра мом Све то га Ге ор ги ја Пе тар Те ке ли, по ре-
клом Ср бин, ко ји је и са хра њен у цр кви. У Све том ол та ру на ла зи се ка ме ни 
суд за пра ње ру ку ко ји по ти че из го ди не 1779, што ука зу је на то да је на истом 
ме сту би ла ма ла цр ква... 

У на став ку су по да ци о по то њим оправ ка ма. Текст је, по свој при ли ци, 
до пи сан, јер не ста је код го ди не 1974, ко ју по ми ње та да пен зи о ни са ни све ште-
ник Ема ну ил Ко па чи ја ну, не го се на ста вља ни за њем круп них до га ђа ја до 
1979. го ди не.

У ве зи са кти тор ским гро бом уну тар цр кве, ле то пи сац ни је ус пео да 
до зна где се тач но на ла зи. У ле то пи су је за пи сао:

Он је био са хра њен у цр кви, али да нас се ви ше не зна на ко јој стра ни: на 
ме сто су ме раз ли чи то упу ћи ва ли. По јед ни ма, са хра њен је на спрам боч них 
ула зних вра та пре ма шко ли, уда ље но око два ме тра. По ини ма – на де сној стра-
ни где же не сто је, али не уза зид, не го на око че ти ри ме тра од зи да и на око 
се дам ме та ра од ула зних вра та. И пр ви и дру ги ви де ли су кти то ро ву гроб ни цу 
не где око 1925. го ди не при ли ком оправ ки цр кве. 

На и ме, те го ди не је, из ме ђу оста лог, изи дан са да њи то рањ и ве ро ват но 
за ме њен цр кве ни под.

Ту је све ште ник Ема ну ил Ко па чи ја ну стао са ис тра жи ва њем. Ура дио 
је ко ли ко је мо гао. До пун ски је у до го во ру са па ро хи ја ни ма за вео сла вље ње 
цр кве не сла ве по угле ду на срп ске па ро хи је у Ба на ту, уз кум ство, ре за ње ко-
ла ча итд. Пр ви пут је пра зник Све то га Ге ор ги ја та ко про сла вљен 1974. и том 
при ли ком је од слу жен па ра стос кти то ру Пе тру Те ке ли ји.

За го нет ка ни је ре ше на, али је ре ши ва.
Кти тор фи би шке цр кве Пе тар Те ке ли ја умро је 1820. го ди не. Ње гов брат 

Са ва на зна чио је ње го ву смрт ова ко:
1820. умре брат мој од во де не бо ле сти, ле ти, у Ви ла го шу, и до не шен у 

Ћу ко вач ку цр кву но ћом, је ли ка жу да кроз се ло стра но га мр тва ца па о ри не 
би про пу сти ли, за што го во ре да би им кру па ха тар по ту кла; и та ко су тра дан 
бу де за ко пан у на шој Све то га Пе тра и Па вла цр кви.3

Да кле, тврд ња да је Пе тар Те ке ли ја ста ри ји са хра њен у Фи би шкој цр кви 
ни је одр жи ва, јер је он са хра њен у Ара ду у Цр кви Све тих апо сто ла Пе тра 
и Па вла.

Пе тар је био оже њен Ка та ри ном пле ме ни том Са плон цаи и има ли су 
ви ше де це; од си но ва за жи ве ла су дво ји ца: Пе тар (†1844) и Ге ор ги је (†1827). 

Ка та ри на је умр ла у про ле ће 1821. исто од во де не бо ле сти и исто на 
Блу мен тал ском вла сте лин ству. Њен де вер Са ва Те ке ли ја, у на став ку за пи са 
о бра то вље вој смр ти, до пи сао је: 

Же на му и сна мо ја умр ла у гр ја ду шче про ле ће, то же од во де не бо ле сти 
у пр си ју. Умр ла у Блу мен та лу (Máslak) и са хра ње на у фи би шкој цр кви, спа-
и лу ку бра то вом при на дле жа шчу.4

3 Са ва Те ке ли ја, нав. де ло, стр. 228.
4 Исто. Ва жна је на по ме на да је при ре ђи вач књи ге Са ве Те ке ли је по гре шно раш чи тао ма-

ђар ски на зив ме ста и уме сто Máslak озна чио га као Nagylak.
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Тврд ње Са ве Те ке ли је о бра то вље вој и сна хи ној смр ти ни су мо гле би ти 
до ку мен то ва не, јер ни је са чу ван фи би шки ма тич ни про то кол умр лих (је дан 
или ви ше) ко ји је об у хва тао раз до бље 1816–1824. го ди не.5 

По смр ти Пе тра ста ри јег на след ни ци су би ли ње го ви си но ви, јер су 
же не у по ро ди ци По по вић Те ке ли ја по не ком ста ром по ро дич ном пра ви лу 
би ле ис кљу че не из на сле ђи ва ња. 

Ам би ци о зни Пе тар Те ке ли ја мла ђи сту пио је у др жав ну ад ми ни стра-
ци ју при Ча над ској вар ме ђи и до спео до Ди је те; ни је се по себ но бри нуо о 
има њу, не ми ли це је тро шио и нај зад све из гу био у ко рист сво јих кре ди то ра.6 

Ге ор ги је, на кон што је уче ство вао у ра то ва њу про тив На по ле о на, скра-
сио се на оче вом има њу и жи вео жи во том пле ми ћа сред ње га имов ног ста ња. 
Го ди не 1925. (о Пе тров да ну) оже нио се из мо рал них об зи ра Те ре зи јом пле-
ме ни том Ко јић (с ко јом је во дио љу бав), и ни је удо во љио стри че вој на ме ри 
да га оже ни ћер ком кне за Ми ло ша Обре но ви ћа. Вен чао их је вла ди ка Јо сиф 
(Пут ник), ко ји је као епи скоп па крач ки бо ра вио у Ара ду 1820–1829. у свој-
ству ад ми ни стра то ра упра жње не епар хи је. Кум је пре ко во ље био Са ва Те-
ке ли ја.7

Ге ор ги је је био крат ко га ве ка: умро је две го ди не по же нид би. Ње гов 
стриц Са ва га је ви део на са мр ти:

Ме се ца ју ли ја по шљу ми пи смо да је си но вац мој Ге ор ги је у Те ми шва ру 
на са мр ти бо ле стан. Ја ома се опра вим у Те ми швар, на ђо док то ре око ње га... 
али је фан та зи рао, имао бо вру ћи чи ну и хо тео да бе жи и ско чи с док са та; ме-
ни је та ко те шко па ло на срд це.8 

Ге ор ги је је умро у Те ми шва ру и ње го ва смрт је упи са на у ма тич ни про-
то кол умр лих Са бор не цр кве. Умро је 14. ју ла 1827. го ди не. Озна чен је као 
„при тја жа тељ До ми ни у ма Блу мен тал” и са хра њен 16. ју ла „во цер ков мје ста 
Фи би ша, су шча в по мја ну том До ми ни у мје”.9 

Нео че ки ва но, Ге ор ги је ва смрт је упи са на слич но, не и исто вет но, у ма-
тич ном про то ко лу умр лих Фи би шке цр кве. Да тум смр ти је исто 14. јул а 
са хра не 16. јул 1827. го ди не.

У те ми швар ском упи су сто ји да га је ис по ве дио и при че стио те ми швар-
ски па рох Јо ван Ва сић, а у фи би шком – да га је ис по ве дио и при че стио фи-
би шки па рох Ни ко лај Ми хуц. До пун ски, у фи би шком упи су је на зна че но да 
га је са хра нио Па вле (Кен ге лац), ар хи ман дрит Ма на сти ра Све то га Ге ор ги ја 
на Бр за ви.10 

Ње гов по греб опи сао је у свом сти лу, сли ко ви то, јет ко и сар ка стич но, 
Са ва Те ке ли ја: 

5 In ven ta rul ar hi vi stic al re gi stre lor pa ro hi a le de sta re civilă din ju deţel e Ca raşSe ve rin şi Ti miş, 
Ti mişoa ra 2011.

6 Са ва Те ке ли ја, нав. де ло, стр. 243.
7 Исто, стр. 240.
8 Исто, стр. 240–241.
9 Та ми шка жу па ниј ска слу жба На ци о нал но га ар хи ва Ру му ни је, Збир ка ма тич них про то-

ко ла са па ро хи ја, Фонд Са бор не цр кве у Те ми шва ру, бр. 9 (Умр ли 1825–1841), упис бр. 117/1827.
10 Исто, Фонд Ру мун ске пра во слав не цр кве у Фи би шу, бр. 10 (Умр ли 1824–1836), упис бр. 

122/1827.
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Ме ни до ђе по шта да је си но вац умрео, да су га до не ли у Фи биш, ње го во 
се ло, да се до ма те ре за ко па. И та ко ја су тра дан та мо оти дем... При опе лу се-
стре му: Да ма ски но ви ца, Ни ко лич ка и Ма ле нич ка от пла ча и жа ло сти да се 
обе зна ну, а же на у си ље њу је два јед ну или две су зе мо гла на те ра ти.11

По ста је, да кле, оче вид но што је за фи би шког па ро ха 80-их го ди на ХХ 
ве ка би ло не до ку чи во: у Фи би шкој цр кви не по чи ва кти тор Пе тар Те ке ли ја, 
а би ли су у пра ву и јед ни и дру ги ко ји су му ка зи ва ли о гро бо ви ма ви ђе ним 
пре оправ ке цр кве 1925. го ди не, јер у цр кви за це ло по сто је два гро ба.

Ге ор ги је ва ма ти Ка та ри на умр ла је 1821. и са хра ње на је, као што је било 
уо би ча је но, у про на о су, та ко зва ној жен ској цр кви. 

Ге ор ги је је умро 1827. и са хра њен је, опет по при хва ће ном пра ви лу, у 
на о су, та ко зва ној му шкој цр кви. 

Гро бо ви се очи глед но на ла зе на ме сти ма чи је су оквир не ко ор ди на те 
за пи са не у па ро хиј ском ле то пи су.

Уз то ли ко ко ри сних по да та ка на сле ђе них од Са ве Те ке ли је оста је и јед-
на хро но ло шка не до ре че ност. Опи су ју ћи по греб си нов ца Ге ор ги ја, он пи ше:

По сле ње га же на оста ла с де вој чи цом ко ју је ро ди ла.12

Иа ко има раз ло га да се то ка же, ни је зго рег до да ти да је де вој чи ца, име-
ном Ма ри ја, ро ђе на по сле смр ти Ге ор ги је ве, 19. сеп тем бра 1827. го ди не.13 
Зна чи, ре че ни цу Са ве Те ке ли је тре ба схва ти ти у сми слу да је по Ге ор ги је вој 
смр ти ње го ва су пру га Те ре зи ја оста ла труд на с де вој чи цом, ко ју је ка сни је 
ро ди ла.

DOUĂ MOR MIN TE ALE FA MI LI EI TE KE LI JA  
ÎN IN TER I O RUL BI SE RI CII DIN SA TUL FI BIŞ

Ste van Bu gar ski

Re zu mat 

Fi biş este o lo ca li ta te în Ju deţul  Ti miş. În se co lul al XIX-lea a aparţinut mem bri lor 
fa mi li ei no bi le Te ke li ja. Le to pi seţul  pa ro hi ei, pre cum şi in scripţia  de pe zi dul in ter i or al 
bi se ri cii po me nesc pe cti to rul Pe tar Te ke li ja, de spre ca re se afirmă că ar fi înmormântat 
în in ter i o rul bi se ri cii. Tra diţia locală po me neşte  exi stenţa în biserică a două mor min te.

Prin ana li za rea do cu men te lor pa ro hi a le şi ale fa mi li ei Te ke li ja, au to rul înscrisului 
demonstrează că Pe tar Te ke li ja, fiul lui Jo van, mu ri se în 1820 şi fu se se înormântat în 
bi se ri ca fa mi li ei cu hra mul Sfinţii Pe tru şi Pa vel in Arad. Ne va sta lui, Kat ha ri na Sa plon-
cai a mu rit în anul 1821 şi a fost înmormântată în bi se ri ca din Fi biş. Fiul lor mai tânăr 
Ge or gi je a mu rit în anul 1927 şi a fost înmormântat, de ase me nea, în in ter i o rul bi se ri cii 
din Fi biş.

Rezultă că în biserică există, într-adevăr două mor min te, ni ci u nul, însă, al cti to ru lui 
Pe tar Te ke li ja, ci unul al fi u lui său Ge or gi je, în na os, şi unul al soţiei sa le Ka ta ri na, în 

11 Исто, стр. 241. 
12 Исто.
13 Та ми шка жу па ниј ска слу жба На ци о нал но га ар хи ва Ру му ни је, Збир ка ма тич них про то-

ко ла са па ро хи ја, Фонд Са бор не цр кве у Те ми шва ру, бр. 8 (Кр ште ни 1820–1843), упис бр. 225/1827.
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pro na os. Mor min te le sunt aco pe ri te cu oca zia înlocuirii pa va ju lui din biserică în ju rul 
anu lui 1925 dar se pot lo ca li za con form tra diţiei  ora le lo ca le, con sem na te în le to pi seţul  
pa ro hi ei. 

TWO GRA VES OF THE TE KE LI JA FA MILY IN THE CHURCH  
OF FI BIŞ VIL LA GE

Ste van Bu gar ski

Sum mary

Fi biş is a vil la ge in the Ti miş co unty. In the 19th cen tury it be lon ged to the mem bers 
of the Te ke li ja fa mily. The pa rish chro nic le, as well as the in scrip tion on the in ter i or 
church wall men tion Pe tar Te ke li ja as fo un der, sta ting that he is bu ried wit hin the church. 
The lo cal tra di tion men ti ons two gra ves wit hin the church.

By analysing the pa rish do cu ments as well as tho se of the Te ke li ja fa mily, the aut hor 
con clu des that Pe tar Te ke li ja, son of Jo van, died in 1820 and was bu ried in the church of 
Sa int Apo stles Pe tar and Paul in Arad. his wi fe, Ka ta ri na Sza plon czai died in 1821 and 
was bu ried in the church of Fi biş. The ir youn ger son, Ge or gi je, died in 1827 and was also 
bur ried in the Fi biş church.

Con se qu ently, the re are two gra ves in the church, no ne of them be lon ging to the 
fo un der Pe tar Te ke li ja, but one to his son, Ge or gi je, in the na os, and anot her one, to his 
wi fe, Ka ta ri na, in the pro na os. The gra ves ha ve been co ve red aro und 1925 on the oc ca sion 
of re pla cing the church flo or, but can be tra ced ac cor ding to the lo cal oral tra di tion, men-
ti o ned in the pa rish chro nic le.
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Б о  ж и  д а р  П а  н и ћ

ДВА АРАД СКА ДО КУ МЕН ТА С ПО ЧЕТ КА XIX ВЕ КА: 
ЈЕ ДАН ПЕ ТРО ПА ВЛОВ СКЕ И ЈЕ ДАН  

СВЕ ТО ЈО ВАН СКЕ ЦР КВЕ

СА ЖЕ ТАК: У овом при ло гу пред ста вље на су два до ку мен та, је дан Петро-
павловскe и је дан Све то јо ван ске цр кве у Ара ду; до ку мен ти се на ла зе у Арад ском 
жу па ниј ском ар хи ву. Реч је о по пи су по крет не и не по крет не имо ви не Пе тро па-
влов ске цр кве 1818. и Све то јо ван ске цр кве 1828. го ди не. По да ци са др жа ни у овим 
до ку мен ти ма до пу њу ју са зна ња о две ма пра во слав ним цр ква ма у Ара ду ХIХ 
ве ка.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Арад, Цр ква све тих апо сто ла Пе тра и Па вла, Цр ква Све тог 
Јо ва на Кр сти те ља, ин вен та ри. 

Од по чет ка XVI II ве ка, па све до је рар хиј ске по де ле 1864. го ди не, град 
Арад био је се ди ште Арад ске епар хи је под вла шће не Кар ло вач кој ми тро по-
ли ји. Цр ква Све тог Јо ва на Кр сти те ља у Ћу ков цу, ис точ ном де лу гра да, на де сној 
оба ли Мо ри ша, по ста ла је са бор на цр ква 1706. го ди не, ка да је вла ди ка Иса и ја 
(Ђа ко вић) пре ме стио се ди ште Епар хи је из Је но по ља1 у Арад. Све то јо ван ска 
цр ква, за ду жби на над лач ког вла сте ли на и вој ско во ђе Дми тра Јак ши ћа из 
XV ве ка, то ком сво је ду ге исто ри је ви ше пу та је об на вља на. По след њи пут 
из но ва је са гра ђе на 1791. го ди не, у вре ме сто ло ва ња вла ди ке Па вла (Ава ку-
мо ви ћа, 1786–1815), на истом ме сту где се и прет ход на цр ква на ла зи ла. По сле 
смр ти Па вла (Ава ку мо ви ћа, 1815), епи скоп ска сто ли ца оста ла је упра жње на 
до 1817. го ди не.2 Та да је ми тро по лит Сте фан (Стра ти ми ро вић) за ад ми ни-
стра то ра Епар хи је по ста вио вла ди ку па крач ког Јо си фа (Пут ни ка), ко ји је на 
тој ду жно сти остао до 1828. го ди не. Па ро хи ја ни Све то јо ван ске цр кве би ли 
су пра во слав ни Ср би и Ру му ни, жи те љи Ћу ков ца. Сти ца јем ра зних не по-
вољ них окол но сти, Све то јо ван ска цр ква у Ћу ков цу је сру ше на, нај ви ше по 
од лу ци ау стриј ских цар ских вла сти, по што се на ла зи ла у не по сред ној бли зи-
ни ва жно га вој ног објек та – Арад ске твр ђа ве. Но ва са бор на цр ква, та ко ђе по-

1 Је но по ље – да нас Инеу (Ineu) у Арад ској жу па ни ји.
2 Pa vel Ve sa, Epi sco pia Ara du lui. Is to rie. Cultură. Mentalităţi. (1706–1918), Cluj-Na po ca 2006, 

cтр. 93.
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све ће на Све том Јо ва ну Кр сти те љу, са гра ђе на је (1862–1865) на дру гој ло ка ци ји 
у гра ду, не да ле ко од Пе тро па влов ске цр кве, на та да Те ке ли ји ном тр гу (Tököly 
tér), где се не ка да про сти ра ла ба шта (вер то град) по ро ди це Те ке ли ја. 

Пе тро па влов ска цр ква, за ду жби на обер ка пе та на Јо ва на По по ви ћа Те-
ке ли је, са гра ђе на је 1698–1702. го ди не, ка да су Ср би гра ни ча ри на се ли ли 
реч но остр во из ме ђу Мо ри ша и ру кав ца Ма ли Мо риш и ту за сно ва ли но во 
на се ље, вој но, по зна то као Срп ска ва рош (Rácváros, Die Ra zen Stadt). Од тада 
је Пе тро па влов ска цр ква па ро хиј ска цр ква жи те ља Срп ске ва ро ши, а по 
раз во ја че њу По мо ри шке Кра ји не – цр ква жи те ља Срп ске че твр ти (Rácfertail) 
и та да на ста лог но вог арад ског квар та Пр ња вор, у про ду жет ку Срп ске че твр ти, 
на за пад ном кра ју гра да. 

У Арад ској жу па ниј ској слу жби На ци о нал но га ар хи ва Ру му ни је, Фонд 
Арад ски ру мун ски пра во слав ни про то по пи јат,3 по хра ње на су, из ме ђу оста-
лог, два ру ко пи сна до му мен та арад ских пра во слав них цр ка ва с по чет ка XIX 
ве ка, је дан Пе тро па влов ске, дру ги Све то јо ван ске цр кве. Оба су пи са на срп-
ском ћи ри ли цом, на цр кве но сло вен ском је зи ку. На сло ви до ку ме на та тран скри-
бо ва ни са вре ме ном ћи ри ли цом гла се: Ин вен тар Арад ски ја Цер кве Хра ма С. 
С. Ап[осто]л Пе тра и Па вла на хо дја шчих сја ве шчеј Ље та 1818. М[есја]ца 
Ју ли ја дне 18го (ин вен тар ски број 130/1), и Ин вен тар Арад ски ја Цер кве Хра ма 
С[вја]таго Јо ан на Пред те че у на ту ри, у сре бру и од је ја ни ју и књи га Серб ских, 
Гре че ских и Вла шких и про чи ја ве шчи на хо дја шчи сја [1]828, Декем[врија] 31го 
(ин вен тар ски број 130/2).

Са др жај ових до ку ме на та пру жа до дат на са зна ња о цр кве ним згра да ма, 
опре ма њу цр ка ва бо го слу жбе ним пред ме ти ма, све ште ним са су да ма, оде-
жда ма, бо го слу жбе ним књи га ма, пр вих де це ни ја XIX ве ка. Та ко ђе, по пи си 
цр кве не имо ви не пру жа ју ко ри сна са зна ња о да ро дав ци ма и при ло жни ци ма, 
о ли тур гиј ском и слу жбе ном је зи ку Пе тро па влов ске и Све то јо ван ске цр кве, 
као и увид у дру ге ма ње по зна те по је ди но сти из жи во та под руч них па ро-
хи ја на. 

Ва ља раз от кри ти и от куд до ку мен ти Арад ске епар хи је у др жав ном ар-
хи ву. 

Пе де се тих го ди на ХХ ве ка, по на ло гу он да шњих др жав них вла сти, 
цр кве свих ве ро и спо ве сти би ле су ду жне да ма тич не књи ге пре да ју др жав-
ним ар хи ви ма. По свој при ли ци, та да су, сем ма тич них књи га, у др жав ни 
ар хив до спе ли и дру ги цр кве ни до ку мен ти. 

У оба до ку мен та сре ћу се и са да не по зна те ре чи, ко је су озна ча ва ле 
углав ном ма те ри ја ле, нај че шће тка ни не, од ко јих су пред ме ти из ра ђе ни, али 
то ни је пре пре ка са гле да ва њу имо вин ског ста ња.

Ин вен тар Пе тро па влов ске цр кве, не пот пи сан, ве ро ват но је ко пи ја ори-
ги нал ног до ку мен та, по сла та к зна њу над ле жној епар хиј ској упра ви. 

3 Ser vi ciul Ju deţea n al Ar hi ve lor Naţio na le Arad (SJAN Arad), Fond Pro to pi a tul or to dox român 
Arad, Nr. in ven tar 130, Nr. ac te lor: 1 şi 2. 
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По пис имо ви не Пе тро па влов ске (Те ке ли ји не) цр кве 

Ру ко пи сни по пис имо ви не Те ке ли ји не цр кве дат је на пет од два на ест 
стра ни ца пи са ћег па пи ра, ве ли чи не 24 x 19 цм. Стра ни це 6–11 су пра зне. На 
по след њој, два на е стој стра ни ци, сто ји за пис: „1818. Ин вен тар С С Ап[осто]л 
Пе тра и Па вла от ље та ‚818ог ”.

 Ма да је по сле ви ше од две ста го ди на ма сти ло из бле де ло, текст ис пи сан 
ле пим, чит ким и уред ним ру ко пи сом још увек се мо же про чи та ти. До ку мент 
је да ти ран али ни је пот пи сан, па оста је не до у ми ца ко га је и на чи ји зах тев 
са чи нио. Са ва Те ке ли ја је од сво је три де сет сед ме го ди не, ка да је на пу стио 
др жав ну слу жбу у Бе чу (1798), жи вео у род ној ку ћи у Ара ду, упра вљао по-
ро дич ним има њем, осни вао у Ара ду до бро твор не за ду жби не. Пред у зи мао 
је по вре ме но и ду жа пу то ва ња, али је 1818. го ди не био у Ара ду.4 По себ ну 
бри гу во дио је о цр кви, за ду жби ни сво га пра де де. Све, од ве ли ких за хва та до 
нај ма њих сит ни ца, у ве зи са Пе тро па влов ском цр квом, ра ђе но је по ње го вој 
во љи, са ње го вим зна њем и одо бре њем.5 За то би се мо гло прет по ста ви ти да 
је ин вен тар ра ђен са зна њем Са ве Те ке ли је. У дру гој де це ни ји XIX ве ка, у 
Те ке ли ји ној цр кви слу жи ли су све ште ни ци: Јо ван Кре стић, Ја ков Да ви до вић, 
Са ва Се ку лић и Ге ор ги је Пе тро вић.6 

По пис имо ви не дат је та бе лар но. У пр вој ко ло ни је ред ни број по пи са-
них пред ме та (све га 175), у дру гој ко ли чи на (број ко ма да), у тре ћој – на зив 
и кра так опис пред ме та. У не ко ли ко слу ча је ва се под истим ред ним бро јем 
на во ди ви ше раз ли чи тих пред ме та слич не на ме не.

Ин тер вен ци је у тек сту да те су у угла стим за гра да ма. Од но се се на скра-
ће ни це под ти тлом, на скра ће ња тек ста озна ком за ла тин ско „det to” у зна че њу 
„то исто” („као у прет ход ној ру бри ци”), као и на ис пу ште не ре чи и сло ва. 
Скра ће ни ца „С С” у на сло ву ин вен та ра је сте при дев ис пред име ни це „апо-
сто ла” и гла си „Све тих слав них”. 

До ку мент пре сло вљен са вре ме ном ћи ри ли цом гла си: 

Ин вен тар Арад ски ја Цер кве Хра ма С С Ап[осто]л Пе тра и Па вла на хо-
дја шчи хе сја ве шчеј Ље та 1818 М[есја]ца Ју ли ја дне 18ти

1 Цер ков со зи да на от до бр ог матери[ј]ала.
2 Пре стол у Ал та ру со зи дан от ци гле. 
3 Про ско ми ди ја [у Ал та ру со зи да на от цигле].
4 5 Зво на цер ков на у тор њу. Нај ве ће од Бо жи ћа по чив ша го. 
5 2 Чи ра ка ве ли ка пред ол та ром, по зла ће на.
6 3 Бар ја ка ма ла.

У Ади ђа ру цер ков ном

4 Са ва Те ке ли ја, Опи са ни је жи во та, Бе о град 1966, стр. 226–227.
5 О свом тро шку Са ва је 1822. го ди не зво ник цр кве ни „по ди гао за два фа та (4 м), ба кр ом 

по крио и зла том укра сио” и дао са ли ти че ти ри но ва зво на. Уп.: Са ва Те ке ли ја, нав. де ло, стр. 238. 
6 На ве де но пре ма упи си ма у ма тич не књи ге Те ке ли ји не цр кве из на зна че ног пе ри о да. 



154

7 2 По ти ра сре бр на по зла ће на, је дан на чи њен от пре то пље ног ста рог 
по ти ра, чрез Ви со ко род не фа ми ли је от Тју кју ли да ро ван.

8 3 Ди ско са, 2 зве зди це и 3 ка ши ке, та ко ђер от сре бра. 
9 2 Ма зал ни це и 1 копи[ј]е от сре бра.
10 1 Пја то хљеб ни ца с та блом от сре бра.
11 2 Ка ди ол ни це сре бр не.
12 1 Ка ди ол ни ца ста ра от пи рин ча.
13 5 По ја са са сре бр ним коп ча ма. 
14 1 [Појас] тка ниј, је ру са лим скиј.
15 1 Крест по зла ће ниј у фу тр о лу.
16 1 [Крест] сре брн.
17 11 Кан ди ла и 5 ма лиј кру на сре бр ниј.
18 1 Ки вот и 5 чи ра ка дер ве ни по зла ће ниј, на пре сто лу. 

У књи гах цер ков них

19 1 Еван ге ли је с цер ве ном ка ди фом с сре бром око ва но у фу тро лу.
20 1 [Евангелије] зе ле но на ма лиј круг са сре бром око ва но.
21 1 [Евангелије] тол ко ва тел но, ста ро, с ко жним при пле том. 
22 1 [Евангелије] древ не је, с Рас пја ти јем от пи рин ча по сре бре ње ним. 
23 1 [Евангелије] ва ла хиј ско.
24 1 [Евангелије] ма ло, на Ве ли ки че твер ток слу жа шче је, с ко жним при-

пле том.
25 1 Те ста мен та Но ва го За вје та.
26 12 Ми не ја ста риј, на ве ли ко ко ло.
27 12 [Минеја] ма лиј, на осмо ко ло.
28 12 [Минеја] но вих, на ве ли ко ко ло.
29 4 Ок то и ха ста ра и 2 но ва
30 1 Псал тир ве ли киј.
31 1 [Псалтир] тол ков ник.
32 2 [Псалтирa] ма ња.
33 1 Об шчах на ве ли ко ко ло.
34 2 Треб ни ка на ве ли ко ко ло.
35 2 [Требника] на ма ло ко ло.
36 1 [Требник] ки јев скиј на сред ње ко ло.
37 2 Треб ни ка но ва.
38 2 Апо сто ла но ва и 1 ста риј.
39 3 Тре о да пост на.
40 1 Пен ти ко стер са злат ним при пле том.
41 2 [Пентикос тера] ста ра.
42 1 Пас хал на ја слу жба крат ко са чи ње на.
43 1 Мар га ри тар, 4 Про ло га и 1 Меч ду хов ниј.
44 1 Со бра ни је ра зних по у че ниј на ве ли ко ко ло.
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45 1 Слу жеб ник на ве ли ко ко ло.
46 2 [Служебника] на ма ло [коло].
47 2 Ер мо ло ги је на сред ње ко ло.
48 1 Ча со слов на ве ли ко [коло].
49 2 [Часословa] на ма ло [коло].
50 1 Устав ве ли киј.
51 2 Ми не ја серб ских про свје ти те леј на сред ње ко ло.
52 1 Мо леб но је пје ни је на сред ње ко ло.
53 1 Ка но них на ма ло ко ло.
54 2 Со бра ни ја ра зних мо литв на ве ли ко ко ло.
55 2 Со бра ни ја ра зних по у че ниј или про по вјед с ко жним припл[етом].

У од је ја ни ју
 

56 1 Оде жда от бе лог рај ха, бо га та.
57 2 [Одежде] от цр ве ног рај ха с пла вет ном син це фом и злат ном чип ком, 

с по ста вом пла вет ном. 
58 2 Жу те оде жде от хал брај ха с пла вет ним син це фом и злат ном чип ком 

с цер ве ном по ста вом, от Г[осподина] Јо ви це сви ла, а син цеф от Бла-
го род ног Г[оспо]дина от Кон стан ти но вич, про че цер ква да ла.

59 2 [Одежде] от да ма шке пла вет не с цр ве ним син це фом и злат ном чип ком, 
жу том по ста вом, пла вет на сви ла от Г[оспоже] Ко ви ни це, а пр[оче] 
от цер кве. 

60 4 [Одежде] по ве шча не, раз ли чи те сфи ле.
61 1 [Одежда] от бе за са ша ре ни ца ма, с цер ве ним син це фом.
62 1 Оде жда пла вет на, пост на, са зе ле ним син це фом.
63 1 Сти хар от зе ле не да ма шке по да ткан са зла том.
64 1 [Стихар] от бе ле да ма шке с по ста вом цр ве ном.
65 2 Епи тра хи ла от бе лог рај ха бо га та с пор том злат ним. 
66 2 [Епитрахила] от зе ле ног рај ха [богата с пор том златним].
67 2 [Епитрахила] от цер ве ног со мо та [богата с пор том златним].
68 2 [Епитрахила] цер на.
69 1 Епи тра хил от пла вет не да ма шке са злат ном чип ком.
70 5 [Епитрахила] ста риј.
71 3 По кров ца от пер си ја на бе лог.
72 3 [Покровца от персијана] пла вет ног.
73 1 Крест от пла вет не сви ле шти ко ват на по ти ру.
74 1 Чар шав пре стол ниј от зе ле не да ма шке, зла том по да ткан. 
75 1 Сти хар ди ја кон ски от исте да ма шке зла том ве зе не.
76 1 Орар [дијакон ски] от мо ра сте ка ди фе с [златом] шти ко ван.
77 1 [Орар дијакон ски] мо ра сти са злат ном чип ком.
78 1 [Орар] от зе ле не ка ди фе с чип ком [златном].
79 4 Сти ха ра свја шче ни че ска от бе лог дво ча.
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80 16 Ђач киј сти ха ра, ко је но виј, ко је ста риј, от бе лог дво ча. 
81 2 Чар ша ва на иконoстaс от цер ве на по лу рај ха с фрон цла ма сви ле ни ма.
82 1 [Чаршав] на пја то хљеб ни цу. 
83 2 Бар ја ка от пла вет не да ма шке и 1 ма ли ђач киј.
84 1 Чар шав с цер ве ном сви лом ве зен.
85 1 [Чаршав] са злат ном чип ком.
86 1 [Чаршав] са тоц киј да ма сцирт.
87 1 До лаф епи троп скиј от ле ско ви не.
88 52 Ико не, ко је пра знич не, ко је дру гих угод ни ков, дер ве не.
89 9 Сти ха ра с[вја]шт еническиј, ста риј, от серб ска бе за. 
90 2 Па ра на ру кви це от со мо та цер ве ног и цер ног, шти ко ва не зла том.
91 2 [Пара на ру кви це от со мо та цервеног] с пор том злат ним.
92 10 [Пара наруквице] по фе шта ни от раз ли чи те сви ле.
93 8 Марамa ве зе ниј от бе ла бе за раз ли чи та.
94 2 Чар ша ва сви ле на на пре сто лу и 2 от кар то на.
95 2 Антими[н]са ста ра.
96 2 Чар ша ва ма ла, сви ле на, на ико но стас, ста ра.
97 10 [Чаршава] от бе за, ста ра. 
98 7 Пе шки ра ста риј.
99 1 Сто ли ца от цер ве не да ма шке ра ди Г[оспо]дина Еп[иско]па.
100 1 [Столица], ма ла, жу та, ста ра.
101 1 По ли је леј ве ли ки от 48 свје шчеј.
102 1 [Полијелеј] ста риј на хорoшу, от 8 свје шчеј. 
103 5 Чи ра ка от гво жђа.
104 3 [Чирака] от пи рин џа.
105 6 [Чирака] ђач киј от дер ве та.
106 8 Звон це та ма лиј и 4 та сов ба кар скиј.
107 5 Ка лај ли је и 2 [мале] за ми ро но са ње.
108 3 На ло ње ве ли ке, дер ве не.
109 2 Ико но ста са бе ла, мо ло ва на и по зла ће на.
110 1 [Икон остас] за пја то хљеб ни цу.
111 1 [Икон остас] ве ли киј и 2 ста ра за по ло же ни је кре ста.
112 1 Ма лиј астал за кре шче ни је.
113 1 Ибрик ба кар ниј.
114 2 Са на и 2 ибри чи ћа.
115 1 Уми вал ни ца и 1 ибрик ка лај ниј.
116 2 Вен ца от цве то ва.
117 2 [Венца] ста ра.
118 1 Ико на на ка пи ји С С Ап[осто]л Пе тра и Па вла, от ба кра, от Јо а на 

Авра му це вог.
119 1 Крест ри пид скиј по зла ћен.
120 5 Ри фиј чо хе зе ле не.
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На зна че ни је ве шчеј ко то ри ја Ви со ко род на Фа ми ли ја от Тју кју ли 
Цер кви Хра ма С С Ап[осто]л Пе тра и Па вла да ро ва ле јест; кро мје 
унич то же них, је шче на хо дја шчих сја 18. Ју ли ја 1818. 

121 1 Оде жду от мо ра ста рај ха са жу ти син це фи от рај ха.
122 1 [Одежду] бе лу от рај ха са цер ве ном син це фом [от рајха].
123 1 [Одежду белу] от пол рај ха с пла вет ним син це фом от пол рај ха.
124 2 [Одежде] зе ле не от пол рај ха са жу том [синцефом от пол рајха].
125 2 [Одежде] бе ле са цер ве ни син це фи от пол рај ха.
126 3 [Одежде] жу те от да ма шке, две с цр ве ним син це фом и с пор том, а  

1 с жу тим син це фом от пол рај ха а с гра на ма.
127 1 [Одежду] бе лу от па ри зер цај ха, са сре бр ним гра на ма.
128 1 [Одежду] цер ве ну с пла вет ним син це фом от по рај ха.
129 1 Оде жду зе ле ну с син це фом от цер ве не ка ди фе, про да ту у Кур тич. 
130 2 [Одежде] жу те с цер ве ним син це фом пре кра и не и сти хар ди а кон ски.
131 1 Сти хар от цер ве ног по лу рај ха с бе лим син це фом от по лу рај хцај ха, 

с гра на ма и с чип ка ма. 
132 2 Сти ха ра от ша ре не сви ле, је дан с зе ле ним, дру ги с пла вет ним син-

це фом и с чип ка ма и 1 ђач ки сти хар от те сви ле.
133 1 Сти хар от бе ла рај ха с цер ве ним син це фом, по де рат.
134 1 Орарх от рај хцај ха с ки та ма и чип ком злат ном. 
135 1 По кров на пу тир и дру ги на ди скос от то го же рај хцај ха. 
136 1 Во здух от то го жде рај хцај ха сa ши ро ком злат ном чип ком.
137 1 [Воздух] от бе лог ма ра с пла вет ним син це фом. 
138 1 Епи тра хил от цер ве ног рај ха с чип ком и с ки та ма злат ним.
139 2 Па ра на ру кви ца от те шког рај хцај ха с чип ка ма злат ним. 
140 1 [Пар наруквица] от цер ве ног рај хцај ха [с чип ка ма златним].
141 2 Жу та епи тра хи ла от рај хцај ха са злат ним ки та ма и чипкoм.
142 1 Ол тар на хо ру.
143 1 Ве ли ки ча со у каз у зво ни ку.
144 1 Ма лиј пу тир ко ји се пре то пио за на пра ву дру гог пу ти ра.
145 1 Ди скос от ље та 1615.
146 1 Великиj сре брн крст и 1 ма њи ко ји се не на хо ди.
147 1 Еван ге ли је зе ле но сре бром око ва но на ве ли ко ко ло.
148 1 [Евангелије] ма ње с сре бром око ва но.
149 1 Ве ли ки пре стол ни чар шав с пла вет ном сви лом из ве зен.
150 1 [Велики пре стол ни чаршав] от истог серб ског бе за са зла том из ве зен.
151 2 Ки те злат не.
152 1 Хри стов гроб с три најст ико на укра шен.
153 – До ла фе с ико но ста сом у жен ској цер кви.



158

Ве шчи ко то ри ја Го спо дин Па вел Мар ко вич цер кви да ро вал јест 

154 2  Чи ра ка ма ла по зла ће на.
155 1 Оде жду зе ле ну от хал брај ха са епи тра хи лом за јед но, син це фом пла-

вет ним, злат ном чип ком око ло и по ста вом пла вет ном. 
156 От Г[оспо]же Цин ци ће ви це, јед но кан ди ло сре бр но пред Ма тер  

Б[о]жију
157 2 [Кандила] на на ло њу, от ша хла.
158 От  Г[осподина] Ге ор ги ја Ми ја то ви ча, јед но кан ди ло сре бр но.
159 4 Оде жде от по чив ша го Па вла Ми ја то ви ча, от по лу рај ха.
160 1 От  Г[осподина] Ки ро ви ча, оде жду от бе ле сви ле са цер ве ном по ста вом.
161 1 От  Г[оспо]дина Кон стан ти но ви ча, чар шав от пла вет ног кре ди то ра, 

шти ко ват са зла том.
162 1 Крест на пу ти ру от цер ве ног со мо та, зла том ве зен, от Г[оспо]же 

Јеф ти ми је от Кон стан ти но вич.
163 3 Сти ха ра от серб ског бе за, с[ве]шт енска, от Г[оспо]же Мар те Гру ич.
164 3 По кров ца от цер ве ног ку ма ша, зла том шти ко ва на от Г[оспо]же Сто-

ја но вич ке.
165 2 Ико не от Г[осподина] Ка ли но ви ча.
166 1 Ико на на пре сто лу Пре свја ти ја Бо го ро ди ци, сре бром око ва на, от 

Г[осподина] Пе тра Ар си ча.
167 1 Образ Ма те ре Б[о]жије у ки вот, от вдо ве Г[осподина] Пе тра Ва си ча.
168 1 Ма лиј по ли је леј от 8 све ћа, от Г[осподина] Ди ми три ја Мар ко ви ча, 

за стол.
169 1 Ма ла ка лај ли ја от Г[оспоже] Ане Фи ли по ве.
170 1 Крест дер вен на до ла фу епи троп ском, с под но жи јем ка ме ним от  

Јо а на Шу ту ла. 
171 1 Крест на хо ру от Г[осподина] Николај[a] По по ви ча.
172 4 Ри пи де и је дан балт хим от Ком па ни је тр го вач ке.
173 1 Пла вет ниј бар јак с злат ним ки та ма Це ха Са бов ска го.
174 1 Цер ве ни [барјак с злат ним ки та ма Це ха Ћур чиј ска го.
175 1 Епи тра хил от ша ре не сви ле с злат ним фрон цла ма от Г[осподина] 

Ге ор ги ја Ми ја то ви ча.

За кључ ци и до пун ска раз ма тра ња: 
• У вре ме ка да је са чи њен ин вен тар, у тор њу се на ла зи ло пет зво на. По-

сле до град ње тор ња 1822. го ди не о тро шку Са ве Те ке ли је, не ко ли ко 
по сто је ћих зво на је пре ли ве но, дру га но ва од ли ве на. Од та да се у тор њу 
Пе тро па влов ске цр кве на ла зи шест зво на. 

• У ин вен та ру ни је по пи са на ол тар ска пре гра да – ико но стас (тем пло). 
Ре зба рен у арад ском Ћу ков цу, ико но стас је 1771/72. го ди не осли као арад-
ски ико но пи сац Сте фан Те нец ки. Ме ђу тим, под ред ним бро је ви ма 109, 
110 и 111 еви ден ти ра на су: „два ико но ста са бе ла, мо ло ва на и по зла ће на, 
је дан ико но стас за пја то хљеб ни цу, је дан ико но стас ве ли ки и два ста ра 
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за по ло же ни је кре ста”. Реч је о по себ ним ор ма ни ма за чу ва ње ико на, 
од но сно, бо го слу жбе них пред ме та.

• Од че тр де се так ли тур гиј ских књи га са мо јед на је „Еван ге ли је ва ла хиј-
ско”. Све оста ле књи ге су цр кве но сло вен ске. Не на во ди се по ре кло књи-
га, сем на јед ном ме сту: „Је дан треб ник ки јев ски на сред ње ко ло” (под 
бр. 36). Ми не ји са чу ва ни до да нас штам па ни су у XVI II ве ку, у Мо скви.

• По гла вље „Од је ја ни је” оби лу је ши ро ком ле пе зом тка ни на тог вре ме на, 
од ко јих су ши ве не оде жде: рајх[цајх], хал брајх, да ма шка, без, со мот, 
пер си јан, сви ла, ка ди фа, срп ски без. На оде жда ма су „син це фи”, по свој 
при ли ци, при ши ве ни кр сто вид ни укра си од тка ни не бо је раз ли чи те од 
бо је оде жде. 

• Цр ква је та да има ла „два ан ти мин са ста ра”. Ни је на ве де но ко ли ко ста ра 
и од ко јег арад ског епи ско па до де ље на.

• Нај ви ше бо го слу жбе них пред ме та и оде жди да ро ва ла је цр кви по ро ди-
ца Те ке ли ја. На ве де но је у по себ ном де лу ин вен та ра ви ше од три де сет 
пред ме та. „Ве ли ки ча со у каз у зво ни ку” (под бр. 143) та ко ђе је дар по ро-
ди це Те ке ли ја. И са да, на све че ти ри стра не тор ња по сто ји по је дан сат ни 
број ча ник. Сат ни ме ха ни зам одав но не ра ди. 

• Сем Те ке ли ја, као да ро дав ци по ми њу се по зна те лич но сти „срб ског 
об ште ства”: Па вле Мар ко вић, тр го вац, Мар та Цин цић, ма ти спи са те-
љи це Еу ста хи је Ар сић, Пе тар Ар сић, са вет ник у град ском ма ги стра ту, 
Пе тар Ва сић, тр го вац, кр ште ни кум Са ве Те ке ли је, као и по ро ди це: 
Кон стан ти но вић, Ки ро вић, Ка ли но вић, По по вић, Сто ја но вић, Гру јић, 
Ми ја то вић, чи ји су чла но ви као гра до на чел ни ци, су ди је, се на то ри и 
са вет ни ци у град ском ма ги стра ту за сту па ли „срб ско об ште ство”. Ме ђу 
да ро дав ци ма по ми ње се и Арад ска тр го вач ка ком па ни ја.

• Под ред ним бро је ви ма 173 и 174 по пи са на су два це хов ска бар ја ка: Це ха 
са бов ског и Це ха ћур чиј ског. Бар ја ци су на ста ли сре ди ном XVI II ве ка. 
Да нас, од тих бар ја ка са чу ва ни су у про на о су Те ке ли ји не цр кве са мо 
јар бо ли и ме тал не кон зо ле на ко ји ма су би ли ока че ни ста ри бар ја ци.7 

По пис имо ви не арад ске са бор не цр кве  
Све то га Јо ва на Кр сти те ља, 1828. го ди не 

Ру ко пи сни по пис цр кве не имо ви не дат је на три стра ни це пи са ћег па-
пи ра, ве ли чи не 23 x 38 цм. Ма сти ло ко јим је ис пи сан то ком вре ме на из бле-
де ло је то ли ко да је по не где ру ко пис те шко чи тљив. 

На пр вој стра ни ци, уо кви ре но, на ла зи се текст са опи сом пор те, цр кве 
и по моћ не згра де. На дру гој и тре ћој стра ни, та бе лар но, у два ступ ца, дат је 
по пис цр кве не имо ви не. У пр вој ко ло ни је ред ни број по пи са ног пред ме та, 
у дру гој ко ли чи на (број ко ма да) и на зив, уз кра так опис пред ме та. У не ко-
ли ко слу ча је ва се под истим ред ним бро јем на во ди ви ше пред ме та слич не 

7 Де таљ ни је о бар ја ци ма: Дра гу тин Осто јић, „Из про шло сти срп ске пра во слав не цр кве у 
Ара ду”, Бил тен Срп ског пра во слав ног ви ка ри ја та у Те ми шва ру, бр. 4, 1975, стр. 16–17.
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на ме не. Ин тер вен ци је у тек сту слич не су као и у ин вен та ру Пе тро па влов ске 
цр кве.

До ку мент пре сло вљен са вре ме ном ћи ри ли цом:

Ин вен тар Арад ски ја Цер кве Хра ма С[вја]таго Јо ан на Пред те че у на-
ту ри, у сре бру и од је ја ни ју и књи га Серб ских, Гре че ских и Вла шких, и 

про чи ја ве шчи на хо дја шчи сја '828, Декем[врија] 31го

Цер ков на пор та на хо дјат сја [!] ду жи на 49 клаф те риј, ши ри на пак 41 клаф те ри, 
на два со ка ка за гра ђе но сас до брим ма три ја лом, т[о] је[ст] зи дом. У пор ти на хо-
дит сја је дин дом под јед ним по кро ву, две со бе, јед на куј на по кри ве на с ро го зом. 
Је шче 1 бу нар, сас ра сто вим тал па ма сме штен, на хо дит сја. На сре ди пор те устро-
јен јест С[вја]тиј Храм Ро жде ства С[вја]таго Про ро ка и Кре сти те ља Го спод ња Јо а на 
Пред те че, со зи дан от здра вог ма три ја ла. Ду жи на с по ља 20 клаф те ри и 2 шу ха, 
ши ри на пак 7 клаф те ри и 2 шу ха, ви си на зи до ва 6 клаф те ри, ви си на то ро ња от зе-
мље до верх кре ста 20 клаф те ри и 4 шу ха. У то ра њу на хо дја шчих се 6 зво на. На 
то ра њу јед на от ба кара по зла ће на ја бу ка, та ко ђер и 1 крест на вер ху. По кри вач 
цер ков ни с цре пом. На вер[х] ал та ра 1 ба кар на по зла ће на ја бу ка с кре стом за јед но. 

Из ну три, ши ри на 6 клаф те ри и 2 шу ха, ду жи на пак 18 клаф те ри и 4 шу ха. 
Цје ла цер ква из ра ђе на сас пем ским сво дом. Пред ол та ром тем пло сто ји. От дол њеј 
ар хи тек ту ри – у сре ди две риј, од де сне стра не Спаситељ[а] Ису са Хри ста из о бра-
же ни је и С[вја]тиј Јо ан Пред те ча, с ле ви ја стра ни пак Ма ти Божи[ј]а и С[вја]тиј 
Ди ми три је, над двер ми ји ви ше сто је Тај на ве че ра. У дру гој ар хи тек ту ри, у сре ди 
ви ше Та[ј]не ве че ре – из о бра же ни је С[вја]тија Тро ји ци. С де сни ја стра ни – Ро жде-
ство Ису са Хри ста, с ле ви ја стра ни пак Ро жде ство С[вја]таго Јо а на Пред те че. У 
окру глу тем пла 12 апо сто ла, на вер ху тем пла 1 ве ли ки крест и Рас пја ти је. Прид 
пред пре ту жен ски ја цер кве сто је над ду вар 2 из о бра же ни ја: Јо а ким и Ана. Је шче 
у му же ској цер кви, сас оба две стра не, по за ко ну пев ни цјех за пев чи ћех, епи скоп-
ски стол, та ко ђер и про чи 45 сто ло ва. За епи троп ског до ла фа сто је: 1 бар јак 
чизмар[с]каго це ха. На со хра не ни је у жен ској цер кви сто је на пред пра ти ико ни це 
пре ко це лог го да. Че ти ри де сјат и двје сто ло ва има де у жен ској цер кви. 

Дру га стра на
У ства риј цер ков не на хо дја шчи ја сја 

1 1 ки вот дер ве ни, по зла ћен. 41 1 ам вон на сред цер кве, је дан 
ма ли у ол та ру. 

2 5 свећ ња ка дер ве на на пре стол, по зла-
ће на. 

42 2 пар че та чо је зе ле не.

3 2 ка дел ни це от пи рин ча. 43 7 пран ги ја.
4 6 ри пи да и крест. 44 1 ру да гво зде на што се, за па љу је
5 1 чи ни ја от пор цу ла на. 45 7 звон це та ма ли.
6 8 ка лај ли ја от цин ка 46 1 бар јак от цер ве не да ма шке.
7 1 ка ши ка от ци на. 47 1 [барјак] от зе ле не да ма шке.
8 1 та га ра и 1 кле ште 48 1 [барјак] от пла вет не да ма шке.
9 1 те пло та. 49  1 [барјак] ђач ки.
10 1 ибрик от ба кра 50 1 сат по ква рен.
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11 1 ле ћен от ба ка ра. 51 2 но си ла фар бо ва на.
12 8 свећ ња ка ма ли, от пи рин ча 52 Вра та от ста ре цер кве.
13 6 свећ ња ка ђач ки. У ве шчиј сре бре ни
14 2 [свећњака] др ве на, по за ће на, пред 

две ри.
53 1 пу тир сре брен сас ди ско сом и 

два ма зве зди ца ма и ко пи јем. 
15 9 му ма ка за от гвож ћа. 54 1 крест сре бром око ван, 1 ве ћи 

по зла ћен.
16 8 та со ва от ба ка ра. 55 1 пја то хлеб ни ца сре бер на. 
17 2 свећ ња ка от гвож ћа у жен ску цер кву. 56 1 ка до ни ца сре бер на. 
18 1 ма стол ни ца от ци на. 57 5 кан ди ла сре бер на.
19 1 пра шо ни ца от др ве та. 58 1 Ру ка Ма те ре Бо жи је.
20 1 ку ти ја за та мјан. 59 1 кру на на гла ви Хри ста, от 

сре бра, фор ма де те та ма ла. 
21 1 [к утија] от пле ха за та мјан у ал тар. 60 1 ду кар че тве ро у гли.
22 3 чет ке за чи сте ње цер кву. 61 3 па ра коп че сре бер не. 
23 1 ку ти ја за ба рут. 62 4 [пара] ма ње коп че на по јас.
24 8 ки та на пен же ру. 62 4 [пара] ма ње коп че на по јас.
25 1 сто ли ца цер ве на с плу шом. 63 2 ½ па ра ма ње коп че.
26 1 до лаф ра ди от дје ја ни ја. 64 2 ка ши ке сре бер не.
27 2 на ло ља ве ли ка 65 4 кри ла от кре ста по ква ре на.
28 1 ма ли [налоњ] за це ли ва ње 66 6 пар че та сре бра от Еван ге ли ја.
29 1 [налоњ] за ли ти ју. 67 [Није на ве де но колико] пар че та 

чип ке злат не.
30 1 сан дук ра ди во ска. 68 За  по јас шти ке рај зла тан.
31 1 кон дир С[вја]таго ми ра. 69 2 свећ ња ка сре бер на.
32 1 астал за кре шче ни је. У оде ја ни ју цер ков ном
33 ½ ри фа кре ди то ра шти ко ва на. 70 2 антими[н]са.
34 ¾ р[ифа] кре ди то ра зе ле на. 71 8 ае ра сви ле на.
35 [Није на ве де но колико] пар че та чип ке 

злат не.
72 14 дар ке от бе за.

36 1 до лаф ту тор ски. 73 1 пла шта ни ца. 
37 1 крест на до ла фу. 74 1 Сња ти је
38 1 куп фр цер кве ни. 75 3 оде жде от рај ха, сред ње.
39 1 сан дук др вен. 76 1 [одежда] на пе то хлеб ни цу. 
40 1 по ли је леј от 8 све ћа. 77 2 оде жде от рај ха, жу тог и бе лог, 

пра[в]љено ‘814 ље та.

Тре ћа стра на
78 9 оде жде сви ле не, по тр те. 121 5 ли тур ги је.
79 1 оде жда сви ле на цр ве на с пе тра хи лом. 122 1 Псал тир с мо ли тва ма.
80 4 оде жде от кар ту на. 123 1 По у че ни је 
81 4 оде жде от кар то на сви ле на, из де ра то. 124 1 Треб ник.
82 5 [одежде] от бе ла бе за. 125 2 Мо леб стви ја.
83 9 пе тра хи ља. 126 1 Ми неј за м[есе]ца фе вру а ри ја.
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84 2 пе тра хи ља од цај ха. 127 1 Еван ге ли је сре бром око ва но.
85 2 пе тра хи ла от рај ха пра ље но ‘814 ле та. 128 1 [Евангелије] по зла ће но.
86 2 оде жде сви ле не. Гре че ски

87 8 по ја са с коп ча ма, оне што сто ју у 
сре бру пи са не. 

129 1 Еван ге ли је.

88 2 [појаса] без коп че. 130 1 Три од.
89 3 па ра на ру кви це пра[в]љено ‘814. Вла шки књи га

90 11 па ри раз ли чи ти [наруквица]. 131 1 Еван ге ли је око ва но сре бром 
пи рин чом.

91 6 па ри [различити наруквица]. 132 1 [Евангелије] нео ко ва но.
92 4 сти ха ра ди ја кон ска от рај ха 133 9 Ми не ја у 12 м[есје]ци.
93 12 [стихара] по пов ских от бе за и 3 стара. 134 2 Ох то ји ха.
94 2 чар ша ва на пре стол, с чип ком. 135 3 Ли тур ги је.
95 1 [чаршав] на на ло њу, от да ма шке. 136 2 треб ни ка.
96 19 чар ша ва от бе за. 137 1 Та ста мен та.
97 2 [чаршава] ве зе на. 138 2 Ка за ни је.
98 10 пе шки ра от бе за. 139 1 Зла то уст. 
99 1 [пеш кир] са зла том ве зен. 140 1 Псал тир.
100 12 сти ха ра ћач ка. 141 3 Ча со сло ва.
101 4 сти ха ра ди ја кон ска.

У књи га серб ски У при су стви ју на ше му

102 12 Ми не ја. от  Кле ра пре гле да то
103 2 Об шча ка. Но вак Ди ми тро вич
104 4 Ох то ји ха. п[резвитер] арад скиј
105 2 Пен ди ко ста риа при ви ше ре че ном хра мје
106 1 књи жи ца за Вос кре се ни је.
107 3 Апо сто ла Ни ко ла Бра ђан
108 1 Еван ге ли је страст но је. па рох арад скиј
109 4 Про ло га
110 1 Тол ко ва ни је по у че ни је. Ва си лиј Ге ор ги је вић
111 1 Пра шчи ца или ти пик. па рох арад скиј
112 2 Три о да.
113 1 тран сил ван
114 1 Устав.
115 1 Ча со слов ве ли ки.
116 4 [Часослова] ма ли.
117 1 Тол ко ва ни је псал ти ра. 
118 4 Псал ти ра ма ла.
119 5 Ер мо ло ги је.
120 2 Про све ти те ља серб ска.



163

За кључ ци и до пун ска раз ма тра ња: 
• С об зи ром на то да је по чет ком 60-их го ди на XIX ве ка Све то јо ван ска 

цр ква сру ше на, пре ма опи су ло ка ци је „на два со ка ка”, цр кве на пор та 
на ла зи ла се на рас кр шћу данашњe ули це Nicolaе Bălcescu (не ка да шња 
Bischof fgas se – Епи скоп ска ули ца) и бу ле ва ра Ge ne ral Dra ga li na, на ме-
сту где је са да згра да Ко ле џа Mo i se Ni co a ra. Пре ко пу та цр кве, у не ка-
да шњој Епи скоп ској ули ци на ла зи ла се згра да ре зи ден ци је арад ских 
епи ско па, от ку да и ста ри на зив ули це. 

• Ди мен зи је цр кве не пор те, спољ ње и уну тра шње ди мен зи је цр кве да те 
су та да шњим мер ним је ди ни ца ма, клаф тер и шух (сто па). Је дан клаф тер 
– око 1,9 м (беч ки клаф тер), је дан шух – око 30 цм. 

• По пи си ва чи на во де да су се у огра ђе ној пор ти на ла зи ли по моћ на згра да, 
бу нар и у сре ди ни пор те – цр ква. Пре ма ма тич ним књи га ма Све то јо-
ван ске цр кве, око цр кве је по сто ја ло гро бље. 

• У пра во слав ним хра мо ви ма, пре ма рас по ре ду пре сто них ико на, с де сне 
стра не ју жних две ри је ико на Све тог Јо ва на Кр сти те ља, а са ле ве стра не 
се вер них две ри је ико на хра мов не сла ве – све ти те ља ко ме је цр ква по-
све ће на. У цр ква ма по све ће ним Све том Јо ва ну, с ле ве стра не се вер них 
две ри до ла зи ико на не ког дру гог све ти те ља, по из бо ру кти то ра или 
па ро хи ја на. На овом ико но ста су, с ле ве стра не се вер них две ри је ико на 
Све тог Ди ми три ја. Да ли је то слу чај но, с об зи ром на то да је кти тор 
ста ре арад ске Све то јо ван ске цр кве био над лач ки вла сте лин Дми тар 
Јак шић? 

• Ико но стас је осли као Сте фан Те нец ки 1790. а цр кву осве тио вла ди ка 
Па вле (Ава ку мо вић) 1791. го ди не.

• За 27 бо го слу жбе них књи га сто ји да су „срп ске” (цр кве но сло вен ске), за 
3 да су „грч ке”, за 11 да су „вла шке”. За пев ни ца ма се та да по ја ло на из-
ме нич но, на цр кве но сло вен ском и ру мун ском је зи ку. Ка сни је, у вре ме 
па стир ство ва ња вла ди ке Ге ра си ма (Ра ца, 1835–1850), у Све то јо ван ској 
са бор ној цр кви уве ден је ис кљу чи во ру мун ски ли тур гиј ски је зик. 

• Са ста вља чи ин вен та ра не на во де да ро дав це цр кве них утва ри. Из дру гих 
из во ра по зна то је да су ме ђу да ро дав ци ма и при ло жни ци ма Све то јо ван-
ске цр кве би ли: пле мић Па вле Чар но је вић од Ма че и Ма лог Оро си на, 
бе ле жник Ла зар Ми а ло вић, Ар се ни је Па но вић, Па вле и Ал ка Мар ко вић, 
Са ва Ге ор ги је вић, Еу ста хи ја Ар сић.8

• Став ке под ред ним бро је ви ма 44, 76, 79, 85 и 113 су пре цр та не. Код 
став ке 131 пре цр та но је „сре бром” и до да то „пи рин чом” Пи ри нач је 
тур ци зам, ов де ко ри шћен за на зив ме син га.

8 Серб ске На род не Но ви не, бр. 1, 1845, стр. 6–7.
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DOUĂ DO CU MEN TE ARĂDENE DE LA ÎNCEPUTUL SE CO LU LUI AL XIX: 
UNUL AL BI SE RI CII SFINŢILOR PE TRU ŞI PA VEL, CELĂLALT  

AL BI SE RI CII SFÂNTULUI IOAN

Bo ži dar Pa nić

Re zu mat

În luc ra re sunt pre zen ta te două in ven ta re ale ce lor două bi se ri ci or to do xe exi sten te 
la Arad la începutul se co lu lui al XIX-lea: cel al Bi se ri cii cu hra mul Sfinţii apo sto li Pe tru 
şi Pa vel, datând din anul 1818, şi cel al Bi se ri cii cu hra mul Sfântului Ioan Botezăturul, 
datând din anul 1828. Sunt repro du se in te gral tex te le do cu men te lor, ca re cu prind po ziţii  
re fe ri to a re la obi ec te le de preţ, obi ec te le de cult, cărţile bi se ri ceşti , ico a ne, odăjdii etc. 
Au to rul evi denţiază con tri buţia unor fa mi lii de vază în înzestrarea bi se ri ci lor re spec ti ve.

TWO DO CU MENTS FROM ARAD FROM THE BE GIN NING OF  
THE 19TH CEN TURY: ONE BE LON GING TO THE CHURCH OF  

SA INT PETER AND PAUL, THE OT HER TO THE CHURCH OF SA INT JOHN

Bo ži dar Pa nić

Sum mary

The ar tic le pre sents two in ven to ri es of the two ort ho dox chur ches in Arad at the 
be gin ning of the 19th cen tury: one from the Church of Sa int Apo stles Pe ter and Paul, 
da ting from 1818, and one from the Church of Sa int John the Bap tist, da ting from 1828. 
The texts of the do cu ments are en ti rely re pro du ced, con ta i ning items re gar ding va lu a ble 
ob jects, sac red ob jects, church bo oks, icons, vest ments, etc. The aut hor hig hlights the 
con tri bu tion of highly-ran ked fa mi li es in pro vi ding items for the men ti o ned chur ches.
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А р  с е  н и  ј е  Б у  г а р  с к и

ПО ДА ЦИ О РЕ КА ШКИМ ШОК ЦИ МА 
У АР ХИ ВУ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ

СА ЖЕ ТАК: По сред ством до ку ме на та са чу ва них у Ар хи ву Ју го сла ви је у 
Бе о гра ду из но си се имо вин ско-кул тур но ста ње шо кач ко га жи вља у Ре ка шу и 
ње го ва на сто ја ња да одр жи свој на ци о нал ни жи вот. У том сми слу обра тио се и 
Вла ди Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, мо ле ћи по моћ у књи га ма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ре каш, Шок ци у Ре ка шу, Шо кач ко пе вач ко дру штво у Ре-
ка шу, пр ва ци Шо ка ца у Ре ка шу.

При ступ. Шок ци су хр ват ско ста нов ни штво, ко је је у Ру му ни ји жи ве-
ло са мо у Ре ка шу, три де се так ки ло ме та ра ис точ но од Те ми шва ра. Њи хо ва 
не во ља би ла је што су но вом гра ни цом 1919. го ди не одво је ни од сво јих тра-
ди ци о нал них цен та ра кул ту ре. Згле да ју ћи се углав ном на су се ља не Нем це, 
и Шок ци су по ку ша ли да се ор га ни зу ју на ра зним пла но ви ма. Шо кач ко 
пе вач ко дру штво има ли су озва ни че но још 1888. го ди не. У до ку мен ти ма из 
Ар хи ва Ју го сла ви је, ме ђу тим, на зи ва ју се бе Шо кач ким зе мљо рад нич ким 
дру штвом, но по што зва ни че без пе ча та, ве ро ват но су тек би ли при осни ва-
њу. Глав ни у свим њи хо вим ак ци ја ма био је ме шта нин, оп штин ски бе ле жник 
Јо ца Ћо сић.

Овај рад је на пи сан на осно ву гра ђе из Фон да бр. 395, Фа сци кла бр. 33, 
Је ди ни ца опи са бр. 299.

Ре ка шки Шок ци су се обра ти ли пи смом Ми ни ста р ству за зе мљо при вре-
ду, упра во у ве зи са по треб ним књи га ма. Акт је са чу ван у пре пи су ћи ри ли цом.

Слав ном Ми ни стар ству за Зе мљо при вре ду, Бе о град
До ле пот пи са но пред сед ни штво Шо кач ког Зе мљо рад нич ког Дру штва у 

Ре ка шу (Ба нат, Ру му ни ја) обра ћа мо се Слав ном Ми ни стар ству с вру ћом и 
пу не на де мол бом, да би нам бла го и зво ле ло по сла ти књи ге за уз др жа ва ње и 
очу ва ње на ше на ци о нал не све сти.

На ши су се де до ви на ста ни ли у Ре ка шу око 1660. го ди не и до да на шњег 
да на очу ва ли смо сво ју на род ност, сво је на род не оби ча је и свој чи сто срп ско-
-хр ват ски го вор.

Ве ре смо Ри мо-Ка то лич ке, чи та мо ла ти ни цу, а има их ко ји зна ју и ћи ри-
ли цу (10%), а бро ји мо пре ко 1.100 ду ша.
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Наш је на род при го дом но ви гра ни ца из гу био и по след ње ве зе са бив шим 
кул тур ним цен три ма (За греб, Су бо ти ца), те смо сад оста ли без ика квих ве за, 
без књи га, но ви на, без ика кве мо рал не сна ге да би се мо гли и да ље очу ва ти 
и ши ри ти на шу на род ну сви ест.

При е ти нам опа сност да ће мо се вре ме ном уто пи ти у ту ђе на род но сти, 
не има ју ћи ни ка кви шти ва за наш на род, у ле пом на шем је зи ку, те се за то 
обра ти смо с овом мол бом да нас из во ли те [!из бавите] из ове по ги бе љи, те да 
нам по ша ље те по уч не и за бав не књи ге у ла ти ни ци и ћи ри ли ци.

У име свег шо кач ког на ро да, са жар ком ро до љу би во шћу у на ди и уве ре-
њу да ће мо ско ро има ти и на шу књи жа ру за цео шо кач ки на род, оста је мо

Пе тар Пе лић, пред сед ник с.р.     Јо ца Ћо сић, тај ник с.р.

На ову мол бу ми ни стар по љо при вре де и во да у Бе о гра ду до нео је ре-
ше ње Бр. 11.690 од 5. ма ја 1922: „да се пре ко Ми ни стар ства ино стра них 
де ла ис по ша ље по ме ну том Дру штву по два при мер ка књи га у из да њу овог 
Ми ни стар ства за ње го ву књи жни цу”.

Књи ге су би ле при пре мље не 30. ма ја 1922. го ди не. Спи сак је са ста вио 
Ми лош Ма рин ко вић, ру ко ва лац ма га ци на књи га Ми ни стар ства про све те. 
Спи сак тих књи га је сле де ћи:
1. Ка ко мо ји жи ве
2. Зло и до бро у на шем на ро ду
3. На род на чи тан ка
4. Не и ма ри
5. Про сте при че
6. Цар Сте ван Ду шан
7. Во лео сам га
8. „На род не но ви не”, 5 бро је ва
9. Dr Љ. Ра ди во је вић
10. Отаџ би на
11. Фран цу ско срп ски реч ник од Чај ка но ви ћа
12. La Pa trie Ser be, ком плет
13. Ико на Св. Са ве
14. Срп ство с но та ма
15. Кће ри и си но ви
16. Де чи ји по љо при вред ни клу бо ви
17. С Бре гал ни це и Вар да ра
18. За ра зне бо ле сти
19. „Здра вље” за 920 го ди ну – 7 бро је ва-све за ка
20. Ода бра на де ла из књи жев но сти, I и II све ска
21. Ње го ва Бел ка
22. На по мо лу
23. Ју го сла ви ја
24. Са срп ског фр он та
25. За сле пу де цу и осле пе ле рат ни ке
26. Срп ске на род не по сло ви це
27. Ву ко ва пре пи ска, I и V књи га
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28. Ву ков срп ски рјеч ник
29. Фран цу ско-срп ски реч ник од Н. Пе тро ви ћа
30. Пол не бо ле сти
31. Не пу ши ду ван
32. Кр ва ви цве то ви
33. Го во ри и члан ци, I и II књи га
34. Po Ma ke do ni ji
35. Кроз жи вот
36. Рас пис Ми ни стра Про све те о сред њим шко ла ма за 1919. го ди ну
37. Збо р ни за ко на, I књи га
38. Исто ри ја срп ског на ро да
39. Фран цу ски Уни вер зи тет и срп ска мла деж
40. По себ на ди дак ти ка
41. Ме то ди ка ра чун ске на ста ве
42. Дру го сје ћа ње на отаџ би ну
43. Не дељ ни ка лен дар „Чу вар здра вља”
44. Бал кан ски рат
45. На ста за ма жи во та
46. „Здра вље” за 907, 8, 9 и 910 го ди ну, уко ри че но
47. Ал ко хол и јев ти ка
48. Од ње су сва зла
49. „Пче лар” за 921 го ди ну, ком плет
50. Сло вен ска пу то ва ња
51. Де вет сто пет на је ста го ди на
52. Сли ка Њ.В. Бла же но по чив шег кра ља Пе тра I

По сту пак ода ши ља ња књи га про те гао се на це ли ме сец јун. Тек по чет-
ком ју ла мо гло је ре ка шко дру штво да од го во ри:

Šo kač ko Ze mljo rad nič ko druš tvo u Re ka šu
Slav nom Po sla niš tvu Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca u Bu cu reşti .
Vaš smo iz veš taj od 29-og Ju na o. god. u stva ri druš tve ni knji ga sa neo pi si vom 

ra doš ću pri mi li.
U stva ri ex pe di cie istih, mi sli upra va druš tve na da bi naj zgod ni je bi lo po sla ti 

knji ge poš tan skim pu tem, i to pre po ru će no, poš to je put ve o ma te žak i tro šan do 
Bu cu reşti .

Ina će je pro met poš tan ski do sta do bar, a tro šak će Vam druš tvo na dok na di ti.
U slu ča ju ako ne bi sma tra li ovaj na ćin ex pe di ci je za do brim, on da Vas mo li mo 

da nas oba ve sti te o bro ju knji ga i Vaš tač ni na slov.
Sa žar kom ro do lju bi voš ću i poš ti va njem, u ime sviu Šo ka ca!
Da no u Re ka šu u 6. Ju la 1922. go di ne.
Na slov: Šo kač ko ze mljo rad nič ko druš tvo u Re kaş, Ba nat

Pe tar Pe lić, pred sed nik       Jo ca Ćo sić, taj nik

И по но во:
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Šo kač ko Ze mljo rad nič ko druš tvo u Re ka šu
Slav nom Po sla niš tvu Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca u Bu cu reşti .
Na Va še pi smo od 10-og o.m. ćast nam je ja vi ti Vam da smo po sla ti 5, tj. pet 

pa ke ta knji ga za na še druš tvo pri mi li.
Mo li mo Vas da bla go i zvo li te oba ve sti ti do tić no mi ni star stvo za ovo, i uru ći ti 

naj sr dač nju za hval nost sve opšteg šo kać ko ga na ro da u Re ka šu za dar go re na ve de ni 
knji ga.

Sa žar kom ro do lju bi voš ću osta je mo sa poš ti va njem.

Pe tar Pe lić, pred sed nik       Jo ca Ćo sić, taj nik

На по ме на:
Ма ло број но шо кач ко ста нов ни штво још и са да по сто ји у Ре ка шу, али 

не ма свој ор га ни зо ван дру штве ни или кул тур ни жи вот.

DA TE CU PRI VI RE LA PO PU LAŢIA  ŞOKAŢILOR DIN RE CAŞ  
ÎN AR HI VA JU GO SLA VI EI

Ar se ni je Bu gar ski

Re zu mat

Do cu men te le păstrate în Ar hi va Ju go sla vi ei din Be o grad reflectă in di rect sta rea 
materială şi năzuinţele cul tu ra le ale po pu laţie i şokaţ din Re caş, separată prin no i le gra niţe 
tra sa te după Ma re le Război 1914–1918 de cen tre le sa le tra diţio na le, rămase pe te ri to riul 
Re ga tu lui Sârbilor, Croaţilor şi Slo ve ni lor. Re pre zen tanţii  gru pu lui et nic din Re caş s-au 
adre sat Gu ver nu lui Re ga tu lui Sârbilor, Croaţilor şi Slo ve ni lor, solicitând aju tor în pro cu ra-
rea cărţilor. Mi ni ste rul de re sort le-a şi tri mis un număr con si de ra bil de cărţi şi pu bli caţii .

Fără a co men ta dacă to a te ace stea erau în con cor danţă cu aşteptările so li ci tanţilor, 
au to rul ar ti co lu lui citează scri so a rea lor de mulţumi re, adresată Le gaţie i Re ga tu lui din 
Bu cu reşti .

DA TA ON THE ŠOK CI PO PU LA TION FROM RE CAŞ IN  
THE AR CHI VES OF YUGO SLA VIA

Ar se ni je Bu gar ski

Sum mary

The do cu ments pre ser ved in the Ar chi ves of Yugo sla via in di rectly re flect the ma-
te rial si tu a tion and the cul tu ral aspi ra tons of the Šok ci po pu la tion from Re caş, se pa ra ted 
by the new bor ders drawn af ter the Gre at War 1914-1918 from its tra di ti o nal cen tres, 
which re ma i ned on the ter ri tory of the King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes. The re-
pre sen ta ti ves of this et hnic gro up from Re caş sent a re qu est to the Go vern ment of the 
King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes, asking help in ob ta i ning prin ted bo oks. The 
cor re spon ding mi ni stry has dis patched a con si de ra ble num ber of bo oks and pu bli ca ti ons.

Wit ho ut ma king com ments whet her tho se we re in ac cor dan ce with the ex pec ta ti ons 
of the re qu e stors, the aut hor of the ar tic le qu o tes the ir let ter of gra ti tu de, ad dres sed to the 
King dom’s Em bassy in Buc ha rest.



С В Е Д О Ч А Н С Т В А
UDC 371.213.1:929 Predić M.

С т е  в а н  Б у  г а р  с к и

О ЈЕД НОМ БА НА ЋА НИ НУ И  
ЊЕ ГО ВИМ УТО ПИ ЈА МА

СА ЖЕ ТАК: Реч је о искре ним и до бро на мер ним те жња ма и за ла га њи ма 
Ср би на ин те лек ту ал ца, Ба на ћа ни на, ко ји су га во ди ли у су ко бе са ме сним пр ва-
ци ма, са епар хиј ском и нај зад и са др жав ном вла шћу, и до не ли му број не не при-
јат но сти, иа ко је у крај њем ре дов но до би јао за до вољ шти ну. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: цр кве но-на род на ау то но ми ја, ве ро и спо вед не шко ле у Епар-
хи ји те ми швар ској, Пр ва срп ска до бро во љач ка ди ви зи ја, Ми ха и ло Пре дић.
 
Чо век о ко јем је реч по ти цао је из све ште нич ке по ро ди це и звао се Ми-

ха и ло Пре дић.
Ње гов отац, Ар се ни је Пре дић, ро ђен је у Не ме ту 28. ок то бра 1840.1 Не 

зна се где се шко ло вао. На дан 31. ја ну а ра 1865. оже нио се Јев ста ти јом,2 де-
вет на е сто го ди шњом ћер ком ме сног па ро ха Ва си ли ја По по ви ћа.3

Ру ко по ло жен је за пре зви те ра 6. ок то бра 1866. Ру ко по ло же ње је ве ро-
ват но оба вио вла ди ка Ан то ни је (На ко).4 Пре ма та да њој прак си, по рукопо-
ложeњу по стао је лич ни по моћ ник свом та сту, а по сле ње го ве смр ти 1874. 
јед но гла сно је иза бран за па ро ха. 

Ле то пи сац о ње му бе ле жи: „Био је до бро ћу дан, ни кад ни ко ме ни шта 
нијe на жао учи нио; во лео је дру штво и ве се ље. И баш ње го ви нај бо љи при-
ја те љи су га ви шој ду хов ној вла сти ту жи ли”.

Због ту жбе је, као по ка зни, мо рао оста ви ти не мет ску па ро хи ју, а до био 
је у ад ми ни стра ци ју па ро хи ју Кра ље вац. Те не ми ле чи ње ни це су га ду бо ко 
по го ди ле. Умро је у Кра љев цу 1891. го ди не.

1 Ов де и да ље где не бу де на зна чен из вор ник по да та ка из раз до бља док је по ро ди ца жи ве ла 
у Не ме ту, по да так по ти че из Па ро хиј ског ле то пи са, ко ји је во дио све ште ник Мак сим Ста ну ло вић, 
па рох у Не ме ту 1901–1933. Ле то пис је са чу ван у Ар хи ву Цр кве не оп шти не у Не ме ту (у да љем 
тек сту: АЦОН).

2 АЦОН, Ма тич ни про то кол вен ча них (у да љем тек сту В) 1853–1895, упис 4/31.01.1965.
3 Ро дом из Ђул ве за, слу жио је на па ро хи ји у Не ме ту од 1838. до смр ти 21. мар та 1874; АЦОН, 

Ма тич ни про то кол умр лих (у да љем тек сту У), 1853–1895, упис 15/1874.
4 Епи скоп те ми швар ски 1865–1872.
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У бра ку је имао че ти ри си на: Ми ла на,5 ко ји је умро у де тињ ству; Ми
ха и ла, Ду ша на и Бра ни сла ва,6 ко ји је та ко ђе умро у де тињ ству.7

За жи ве ли су, да кле, Ми ха и ло и Ду шан.
Ми ха и ло је ро ђен у Не ме ту 7. мар та 1878.8 Мо жда као успо ме ну на рано 

пре ми ну лог бра та, че сто су га осло вља ва ли Ми лан. Ка да му је отац умро, 
је два је имао 13 го ди на. Шко ло вао се као сти пен ди ста из За ду жби не Сте ва-
на пл. Да ма ски на, ве ле по сед ни ка не мет ског. То је до шло као не ко при зна ње 
ње го вом оцу Ар се ни ју од стра не не мет ске па ро хи је.

Ми ха и ло се учио у Ма ђар ској гим на зи ји у Кеч ке ме ту, за тим је 1893–
1897. за вр шио Учи тељ ску шко лу у Сом бо ру под школ ским ма тич ним бро јем 
2085.9

По окон ча њу шко ло ва ња до био је учи тељ ско ме сто у Основ ној ве ро и спо-
вед ној шко ли у Срп ском Се мар то ну. Ме сто је до био пре ко кон кур са. Пре ма 
ре дов ним усло ви ма кон кур са, учи те љу је у ду жност спа да ло све пред ме те 
про пи са не школ ском од ред бом пре да ва ти и пев ни цу де сну др жа ти, школ ску 
де цу у цр кву до во ди ти и по ја њу учи ти, пе ро вођ ство у цр кве но оп штин ским 
ор га ни ма оба вља ти. На гра да је би ла сло је ви та: стан са ба штом; из ве сна 
сво та нов ца у го то вом; 4 ква драт на хва та др ва; не ко ли ко хва ти сла ме за огрев; 
3 до 5 ла на ца зе мље на ко ју је учи тељ ду жан сам по рез пла ћа ти: не ко ли ко 
под во за кол ских; не ко ли ко сит них до да та ка за пе ро вођ ство, за пи сар ни цу, 
за по ја ње при тре ба ма, кад по зван бу де. Уз све то под ра зу ме ва ла се за ви сност 
не са мо од шко ло ва них епар хиј ских школ ских ре фе ре на та не го и од ма хом 
не шко ло ва них чла но ва цр кве но оп штин ских ру ко во де ћих ор га на. 

Учи те љи су упо шља ва ни пре ма бро ју уче ни ка, с тим што је јед но учи-
тељ ско ме сто осни ва но на 70 уче ни ка. Уме сто су во пар них ста ти сти ка, ста ње 
у Се мар то ну сли ко ви то про из ла зи из не ко ли ко кон крет них на во да. Го ди не 
1913, ка да су већ ра ди ла по три учи те ља, учи тељ Жар ко Ко ла рић тра жи да 
му се обез бе ди 80 чи ви лу ка за ђач ке ха љи не.10 А ка да се 1919. учи те љи ца 
Ол га Чо ла ко вић ту жи ла на ве лик број ђа ка, од го во ре но јој је да у I и II раз-
ре ду има упи са них 100 уче ни ка, а по ха ђа ју све га 70, и с њи ма одр жа ва на ста-
ву пре под не; у III, IV, V и VI раз ре ду има упи са на 43 уче ни ка, а по ха ђа све га 
38, и с њи ма одр жа ва на ста ву по сле под не; поф тор ну шко лу не др жи; код 
та квог ста ња за кљу чак Цр кве ног од бо ра био је да ни је оп те ре ће на.11 У при-
бли жно та квим усло ви ма за у зео је учи тељ ско ме сто и Ми ха и ло Пре дић.

Ње гов учи тељ ски стаж у ме сту са жет је у јед ној ре че ни ци на цр кве ном 
Ми не ју за сеп тем бар:

5 АЦОН, Ма тич ни про то кол кр ште них (у да љем тек сту К) 1853–1895, упис 4, ро ђен је 28. 
ја ну а ра 1871. 

6 АЦОН, К 1853–1895, упис 32; ро ђен је 25. ав гу ста 1884.
7 АЦОН, У 1853–1895, упис 17; умро је 2. ју ла 1885.
8 АЦОН, К 1853–1895, упис 14. 
9 Кон стан тин Т. Ко стић, Из про шло сти Учи тељ ске шко ле у Сом бо ру, Но ви Сад 1938, стр. 

125.
10 Ар хив Цр кве не оп шти не у Се мар то ну (у да љем тек сту АЦОС), Фонд До ку мен ти Ш, Том 

Школ ски пред ме ти 1911–1920, Мол ба да ти ра на 7. 02. 1913.
11 АЦОС, Фонд За пи сни ци Цр кве ног од бо ра и Школ ског од бо ра, Том 1908–1941, За пи сник 

1919, ре ше ње бр. 1 од 27. 01. 1919.
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Учи тељ М. Пре дић слу жио је у Срп. Св. Мар то ну од 1. септ. 897. г. до 
17/30. септ. 1919. г.12

При ли ком ње го вог до ла ска за учи те ља, у Се мар то ну је по сто ја ло са мо 
јед но школ ско зда ње, по ред цр кве. То је пр ва школ ска згра да по сле пре ме-
шта ња се ла на но во ог њи ште око 1800. го ди не. Пре ма опи су из 1834. го ди не, 
пр во бит но је из гле да ла ова ко:

Шко ла от на бо ја но во устро је на, с тр ском по кри ве на, со дер жа ва у се би 
3 со бе, 1 ку хи њу и 1 шпајз, 5 про зо ров ста кле них, 4 вра та (јед на ду пло ва на) са 
ор ди нар бра ва ми. В њеј же имје јет 12 ска ми ја, 1 цер на та бла от ча мо ви да са ка, 
1 сри ца тел на дшчи ца, 1 астал и 1 сто ли ца. Над ње ју имје јет то роњ шин дром 
по кри вен, бо ја ди сан; в њеј же је ди но ма ло зво но ра ди ди ја ков.13 

Згра да је ка сни је пре пра вља на, по кри ве на цре пом, то рањ је ски нут и 
зво но ста вље но на стуб у дво ри шту, али је на чел но оста ла са истим рас по-
ре дом про сто ри ја: учи тељ ски стан пре ма ули ци са две со бе, ку хи њом и 
оста вом, учи о ни ца у про ду жет ку пре ма дво ри шту. Та кву је згра ду за те као 
и учи тељ Ми ха и ло Пре дић.

Због ве ли ког бро ја ђа ка ра ди ла су два оде ље ња: учи тељ са му шком и 
учи те љи ца са жен ском де цом. При ли ком до ла ска, Ми лан Пре дић је за те као 
учи те љи цу, ко ја је ра ди ла и ста но ва ла у са свим нео д го ва ра ју ћој згра ди; 
згра да је по ру ше на и но ва из гра ђе на 1902. го ди не на истом пла цу са му шком 
шко лом. 

По та да њем пра ви лу, учи тељ-му шка рац био је и школ ски упра ви тељ. 
Он је, ка ко из гле да, на сто ја вао на ушко ло ва ва њу што ве ћег бро ја за шко лу 
до ра сле де це, та ко да је 1905. го ди не отво ре но и тре ће оде ље ње и упо слен 
још је дан учи тељ.

У се ћа њу ме шта на Ми ха и ло Пре дић је остао као не над ма шан учи тељ: 
та чан, енер ги чан, упо ран, уре дан, а строг да су га се ђа ци и бо ја ли. „Код 
ње га си мо ро да на у чиш” – ка зи ва ли су ње го ви не ка да шњи ђа ци (Дра гу-
тин Бу гар ски, ро ђен 1894, Ми лош Бу гар ски ро ђен 1897, Ва са Гру бач ки и 
Сте ван Ра јин ро ђе ни 1899. и дру ги). Осо би то их је учио ма те ма ти ци, и то 
прак тич ним за да ци ма: ра чу на ње „из гла ве”, то јест на па мет, из ра чу на ва-
ње зе мљи шних по вр ши на, „и то не са мо пра вих ду жи, не го и шпи цо ва”, 
про це на та итд. 

Дру ги учи тељ, па и учи те љи ца, би ли су за сен че ни ње го вим школ ским 
ус пе си ма. То је на ро чи то до ла зи ло до из ра жа ја при ли ком школ ских ис пи-
та. При ме ра ра ди, у Из ве шта ју ко ји је под не ло иза слан ство Школ ско га 
од бо ра по сле одр жа них ис пи та 1913. го ди не, у раз ре ди ма учи те ља Жар ка 
Ко ла ри ћа при сут ни ни су би ли ни чим за до вољ ни, у раз ре ди ма учи те љи це 
Зор ке Се ку лић би ли су углав ном за до вољ ни, а у раз ре ди ма Ми ха и ла Пре-
ди ћа оста ли су за ди вље ни, осо би то ра чу ном и на у ком о ве ри, и из ра зи ли 
по ве ре ње за бу дућ ност.14

12 Цр кве на би бли о те ка, не пот пи са ни за пис на пред ли сту Ми не ја за сеп тем бар, Мо сква 1788.
13 По да ци о се мар тон ској шко ли и школ ским згра да ма пре у зе ти из АЦОС, а у овај текст 

пре не ти из књи ге: Сте ван Бу гар ски, По Се мар то ну кроз про стор и вре ме, Бу ку решт 1982.
14 АЦОС, Фонд До ку мен ти Ш, Том Школ ски пред ме ти 1911–1920, Из ве штај 18. 7. 1913.
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Де лао је и на дру штве ном пла ну, на ро чи то при ли ком осни ва ња Вели ке 
зе мљо рад нич ке за дру ге 1901. го ди не, осо би то што је у окви ру за дру ге осно-
ва на и Ште ди о ни ца, а и Чи та о ни ца, са скром ним књи жним фон дом и соп-
стве ним пе ча том.15 До био је по себ ну са гла сност Цр кве ног од бо ра да се, уз 
сво је учи тељ ске ду жно сти, мо же ба ви ти по сло вођ ством у ме сној Ве ли кој 
за дру зи.16 

Го ди не 1905. на ње го ву ини ци ја ти ву се мар тон ска омла ди на је до бро вољ-
ним при ло зи ма ку пи ла мра мор ну пи ра ми ду као спо ме ник Кру ни, ма те ри 
До си те је вој. Ју би лар не 1911. го ди не, ка да је све ча но обе ле же на сто го ди шњи ца 
До си те је ве смр ти, спо ме ник је из нет из Ста ре цр кве и по ста вљен на гро бо-
ви ма по ро ди це Па ун кић. Све тро шко ве пре у зе ла је се мар тон ска омла ди на, 
а под ми ри ла их је зај мом из Ве ли ке за дру ге, ко ји је от пла ти ла при хо дом од 
кул тур них при ред би, у че му је опет за слу га Ми ха и ла Пре ди ћа као ини ци-
ја то ра и ога ни за то ра.17

По сле 15 го ди на успе шног слу жбо ва ња у ме сту, учи тељ Ми ха и ло Пре-
дић до жи вео је не мио за плет, за ме рив ши се епар хиј ској вла сти. За плет се 
за чео у ве зи са за ко ном о уки да њу цр кве но-на род не ау то но ми је 1912. го ди не.

На сед ни ци Цр кве ног од бо ра, одр жа ној 11. но вем бра 1912, по про чи та-
њу до пи са К530/II-1-1912. ре ше но је „да и на ша Цр кве на оп шти на то но во и 
не за ко ни то ста ње у на шој ав то но ми ји не при зна и да се и она при дру жи [...] 
оп шти ни но во сад ској и про те сту је про тив не за ко ни тог ста ња у Епар хи ји”.18 
Ре ше ње је до не то гла са њем, на пред лог пред сед ни ка Мак се Ми шко ви ћа. 
До не то ре ше ње је и по твр ђе но на сед ни ци Цр кве ног од бо ра одр жа ној 9. де-
цем бра 1912: Цр кве ни од бор не при зна је ста ње на ста ло кра љев ском на ред бом 
од 11. ју ла 1912. и са Епар хиј ском кон зи сто ри јом „сва ки да љи рад и ве зу 
пре ки да”. Опо ме на Епар хиј ске кон зи сто ри је, ли ше на прав ног осно ва, не у-
ме сна и штет на, ни је узе та у об зир.19

По што у се лу ни је би ло шко ло ва них љу ди сем све ште ни ка и учи те ља 
(ни сам пред сед ник цр кве не оп шти не ни је имао по себ ну школ ску спре му), 
па ла је оправ да на сум ња да је та кво ста но ви ште обра зло жио учи тељ, јер 
све ште ник, и да ни је био у пи та њу до бро ћуд ни по па Ва са (Ва си ли је Пе тро-
вић), отац де ве то ро де це, пот пу но за ви сан од епар хиј ске вла сти, не би мо гао 
се би до зво ли ти да то учи ни. Па рох се и на шао из ме ђу че ки ћа и на ков ња.

Епар хиј ска кон зи сто ри ја раз ре ши ла је иза бра ну Цр кве но оп штин ску 
скуп шти ну и Од бор због не при зна ва ња вла сти, а па ро ху на ре ди ла да обра-
зу је при вре ме ну упра ву.20 До та да ња упра ва ни је при хва та ла та кву од лу ку 
и све ште ник ни је мо гао да спро ве де на ре ђе ње, на шта је усле ди ла опо ме на 

15 Пе чат је био окру глог об ли ка, преч ни ка око 25 мм; у сре ди ни је имао отво ре ну књи гу, а 
уо ко ло текст: „Серб. Ст. Мар тон ска чи та о ни ца”.

16 АЦОС, Фонд За пи сни ци Цр кве ног од бо ра и Цр кве не скуп шти не, Том 1903–1908, ре ше ње 
бр. 5/1905.

17 Сте ван Бу гар ски, Нав. де ло, стр. 113. 
18 АЦОС, Фонд За пи сни ци Цр кве ног од бо ра и Школ ског од бо ра, Том 1908–1941, За пи сник 

бр. 16 од 11. но вем бра 1912, ре ше ње бр. 53.
19 АЦОС, Фонд До ку мен ти А, Том 1910–1920, Акт 1529 из 1912/II 81 из 1913. II ЕК 10. ја ну-

а ра 1913.
20 Исто, Акт 502/II ЕК 28. мар та 1913.
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под прет њом су спен зи је да ако не мо же са ста ви ти при вре мен од бор, сам 
пре у зме упра ву Цр кве не оп шти не.21

Епар хи ја је за ду жи ла Јо ва на Но ва ко ви ћа, окру жно га про то пре зви те ра 
те ми швар ског, да у Се мар то ну сми ри ста ње и спро ве де епар хиј ске од лу ке. 
Он је иза шао на ли це ме ста 3. ју ла и по но во 5. ав гу ста 1913. и не ка ко се сна-
шао. Из ње го вих из ве шта ја про из ла зи да „су се при ли ком упит ног из вр ше-
ња од и гра ли у овој Епар хи ји бес при мер ни при зо ри [...] и сам иза сла ник ове 
вла сти из ло жен био ин сул ти ма нај ни же вр сте”, те да су и жан дар ми мо ра ли 
да га бра не.22 У тим не ми ри ма уче ство вао је и до шао до из ра жа ја учи тељ 
Ми ха и ло Пре дић, па је Епар хиј ска упра ва упу ти ла Хри сти фо ра Свир че ви-
ћа, епар хиј ско га школ ског ре фе рен та-над зор ни ка, 

да про тив Ми ха и ла Прeдића, срп ско га на род ног учи те ља у Срп ском Све том 
Мар то ну, из ви ђај оба ви у сми слу а.11. Ди сци пли нар них пра ви ла за учи те ље 
и учи те љи це у срп ским пра во слав ним на род ним основ ним шко ла ма у Бач кој, 
Бу дим ској, Вр шач кој и Те ми швар ској епар хи ји од го ди не 1910, због пре сту па 
учи ње ног ти ме што је дра жио та мо шње вер не про тив ове Епа хиј ске кон зи-
сто ри је као ав то ном не вла сти, про тив ње ног иза сла ни ка Јо ва на Но ва ко ви ћа, 
окру жног про то пре зви те ра те ми швар ског и по ча сног при сед ни ка ове Кон зи-
сто ри је при ли ком на пред спо ме ну те екс ми си је исто га, на го ва ра ју ћи јав но 
бив шег ту то ра та мо шње Цр кве не оп шти не Мо ју Гру бач ког реч ма: „Не дај!” 
да не пре да цр кве но-оп штин ску го то ви ну истом иза сла ни ку, чи ме је иза звао 
опа сност, да је ма ло фа ли ло што мно ги ни су гла вом пла ти ли за по сле ди це 
на ста ле услед ње го ва дра же ња.23

Про тив Ми ха и ла Пре ди ћа је на ре ђе но спро во ђе ње ди сци плин ске ис-
тра ге због пре сту па озна че ног у 2. § тач ка 4. Ди сци пли нар них пра ви ла за 
учи те ље од 1910. го ди не. 

По твр ђу је се, на и ме, да је Ми ха и ло Пре дић да на 28. ју ла / 5. ав гу ста 1913. 
у Срп ском Све том Мар то ну при ли ком пре да је Упра ве Цр кве не оп шти не та-
мо шње са пред сед ни ком Цр кве не оп шти не, као пе ро во ђа, из ја вио да Оп ћи на 
у Срп ском Све том Мар то ну ову Кон зи сто ри ју не при зна је за за ко ни ту, па се 
са мо си ли по ко ра ва; на по зив кон зи сто риј ског иза сла ни ка ни је хтео пот пи са ти 
ин вен тар о при мо пре да ји Цр кве не оп шти не, што му се као учи те љу не мо же 
одо бри ти, јер се то, пре ма про пи су 1 § истих Ди сци пли нар них пра ви ла не сла же 
са слу жбе ним по ло жа јем истог учи те ља као јав ног зва нич ни ка. Ис тра гом се 
има још ис пи та ти да ли је оп ту же ни учи тељ при пре да ји ре као Мо ји Гру бач-
ком, ту то ру: „Не дај!” и ти ме га под сти цао на от пор; и да ли су она де чур ли ја 
ко ја се на иза сла ни ка гру два ма ба ца ла уи сти ну уче ни ци ту же ног учи те ља.24 

Су коб са Епар хи јом ни је мо гао про ћи без су ко ба са ме сном Цр кве ном 
оп шти ном.

При ста ли це ста ре цр кве но оп штин ске упра ве пре ста ле су до ла зи ти у 
цр кву на бо го слу же ња, не го су, за др жав ши кључ од Ста ре цр кве (из 1757. 

21 Исто, Акт 1715/II през. ЕК 15. ју ла 1913.
22 Исто, Акт 1715, 2429/ II 1661 II ЕК 1. ок то бра 1913.
23 Исто.
24 АЦОС, До ку мен ти Ш, Том Школ ски пред ме ти 1911–1920, Акт К 2681, 2769, 2808/II 1732 

II ЕК 19. 11. 1913.
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го ди не), где се ни је слу жи ло, та мо од ла зи ли о Бо жи ћу, Но вој го ди ни и Бо го-
ја вље њу. На пред став ку ме сно га па ро ха да ти ра ној 8. ја ну а ра 1914, Епар хиј-
ска кон зи сто ри ја је пи сме но за мо ли ла да кључ од Ста ре цр кве пре у зме и 
па ро ху пре да,25 што је и усле ди ло, али тек 3. ју на 1914.26

Већ по чет ком ок то бра 1913. ме сни па рох Ва си ли је Пе тро вић ту жи учи-
те ља Ми ха и ла Пре ди ћа и зах те ва да га Епар хиј ска кон зи сто ри ја при мо ра да 
во ди пе ро вођ ство, школ ску де цу у цр кву до во ди и о њој бри не и да га раз-
ре ши од школ ског упра ви тељ ства.27

Го ди не 1914. ис кр сао је и спор око пла те учи те ља Ми ха и ла Пре ди ћа, 
ко ји је окон чан ре ше њем да 4½ лан ца зе мље учи те љу по себ но по ред пла те 
не при па да, јер се зе мља сваг да ра чу на у основ ну пла ту учи тељ ску.28 У међу-
вре ме ну је учи тељ Ми ха и ло Пре дић по ву као сво је оп ту жбе на ра чун па ро-
ха Ва си ли ја Пе тро ви ћа, под не те 30. но вем бра, од но сно 2. де цем бра 1913.29

Те шко је ви де ти та квој за вр зла ми крај. Та да је по чео Ве ли ки рат. Ми-
ха и ло Пре дић је мо би ли сан. 

О ње го вој вој ној ка ри је ри ма ло се зна. Пао је у ру ско за ро бље ни штво, 
и ка сни је, у офи цир ском чи ну, по ра дио на обра зо ва њу Пр ве срп ске до бро во-
љач ке ди ви зи је у Оде си. Уз ње га је у Ди ви зи ју сту пи ло де се так мо ма ка 
Се мар то на ца, ње го вих бив ших уче ни ка. Уче ство вао је у бор ба ма у До бру џи 
и био ра њен.

Из ра та је из ву као жи ву гла ву. Вра тио се у Срп ски Се мар тон 25. фе бру а ра 
1919. и за у зео сво је учи тељ ско ме сто 24. мар та 1919.30 на оп ште за до вољ ство.

Већ 9. ма ја под нео је мол бу Епар хиј ској вла сти да се по но во ус по ста ви 
цр кве но оп штин ска упра ва раз ре ше на 1913. го ди не. Те ми швар ски епи скоп 
Ге ор ги је (Ле тић) на ла зио се та да у Срем ским Кар лов ци ма на ду жно сти ад-
ми ни стра то ра Ми тро по ли је. С ње го вим пот пи сом усле ди ло је ре ше ње ко јим 
се по ни шта ва од лу ка из 1913. го ди не, ди жу се све ка зне из ре че не та да ча сни-
ци ма и вас по ста вља Цр кве но оп штин ски од бор на че лу с Мак сом Ми шко-
ви ћем.31 Су о че на са но во на ста лим ста њем, по сто је ћа при вре ме на упра ва 
под не ла је остав ку још 6. ма ја 1919.32 

По ула ску срп ске вој ске у Ба нат и Те ми швар ра ди одр жа ва ња ре да на 
та да још ни ком не до су ђе ној те ри то ри ји, Ми ха и ло Пре дић је био ак ти ван у 
по кре ту за при па ја ње Те ми шва ра и ве ли ког де ла за пад ног Ба на та Ср би ји. 
Ње гов не ка да шњи уче ник Све ти слав Ба кин (1898–1986) ка зи вао је чак да је 
био од ре ђен за јед но га од дво ји це иза сла ни ка ба нат ских Ср ба у Па риз, где 

25 АЦОС, До ку мен ти В, Том 1911–1920, Акт К 14/I 122 I ЕК 01.05.1914.
26 Исто, К 686/ I 406 I ЕК 16.09.1914.
27 АЦОС, До ку мен ти А, Том 1911–1920, Акт 2176/II 1662 II ЕК 01.10.1913.
28 Исто, Акт К 1632/ II през. ЕК 25.06.1914; Акт К 1070, 1632, 1720, 1725/ II 1140 II ЕК 

05.07.1914.
29 АЦОС, До ку мен ти В, Том 1911–1920, Акт К567, 608/I 305 I ЕК 16.06.1914.
30 АЦОС, Фонд За пи сни ци Цр кве ног од бо ра и Школ ског од бо ра, Том 1908–1941, За пи сник 

бр. 4/25.03.1919.
31 АЦОС, Фонд До ку мен ти А, Том 1911–1920, Акт К789/II 44 АО 19.06.1919.
32 АЦОС, Фонд За пи сни ци Цр кве ног од бо ра и Школ ског од бо ра, Том 1908–1941, За пи сник 

бр. 6/05.05.1919.
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би све до чио до кле је срп ска ет нич ка гра ни ца. На вод но, те ле граф ско оба ве-
ште ње о од ла ску де ле га ци је др жа ве Ср би је на ми ров не пре го во ре сти гло је 
у Се мар тон са за ка шње њем, учи тељ Ми ха и ло Пре дић је унај мио ко ла, пла-
тив ши Пе ри Бу гар ском 100 кру на да га од ве зе у Ве ли ки Беч ке рек, ода кле је 
би ло во за. За це ло је и сти гао у Па риз, та мо га ни ко ни је узео у об зир, и он 
се раз о ча ран вра тио у род ни део Ба на та, ко ји по од лу ци ве ли ких си ла бе ше 
до де љен Ру му ни ји.

Ова по ма ло по јед но ста вље на при ча има сво ју исто риј ску под ло гу.
У ми ров ној де ле га ци ји [у Паризу] ни је би ло ни јед ног опу но мо ће ног де-

ле га та из Бач ке, Ба на та и Ба ра ње. Од сед мо ри це ко ји су би ли име но ва ни у 
де цем бру 1918. тро ји ца (Н. Па шић, др М. Ве снић и М. Бо шко вић) су би ли из 
пред рат не Ср би је, дво ји ца (др А. Трум бић и др Смо дла ка) из Дал ма ци је, је дан 
(др Иван Жол гер) је био из Сло ве ни је и је дан (др О. Ри барж) из Тр ста. [...] Ако 
се све ово уо чи, он да би се, до след но, оче ки ва ло да је у по ли тич кој де ле га ци ји 
мо ра ло би ти љу ди ко ји би пред ста вља ли и зе мље око ко јих се спо ри ло [...] Тим 
пре би се оче ки ва ли пред став ни ци Ба на та, јер [...] мо ра ло се ра чу на ти на те шко-
ће у гра нич ном про бле му на ста лом из спо ра са са ве знич ком Ру му ни јом. Ипак, 
по ли тич ких де ле га та из ових по кра ји на ни је би ло, ни ти се о њи хо вом по ста-
вља њу икад рас пра вља ло.33

Ваљ да осе ћа ју ћи угро же ност, Вој во ђа ни су до шли на иде ју да ша љу 
сво је љу де, ко ји ће из не ти њи хо ве зах те ве. Ме ђу број ним де ле га ци ја ма, ју ла 
1919, као је дан од тро ји це пред став ни ка сред њег Ба на та, у Па риз је сти гао 
и Ми ха и ло Пре дић. Ме ђу тим, и та да су зва нич ни пред став ни ци оста ли на 
ста но ви шту да је пи та ње гра ни ца ре ше но, да тре ба чу ва ти по стиг ну то, уз 
мо жда сит не из ме не, а из бе га ва ти од луч ни је по те зе, ко је су вој во ђан ски 
иза сла ни ци зах те ва ли или бар пред ла га ли.34 

Да кле, вра тив ши се из Па ри за, учи тељ Ми ха и ло Пре дић, ако и ни је до-
жи вео да са Се мар то ном при пад не Ср би ји, бар је до жи вео крај Ау стро у гар-
ске ће са ре ви не.

Иа ко је у свом спо ре њу са Цр кве ном оп шти ном и Епар хиј ском кон зи-
сто ри јом до био пот пу ну за до вољ шти ну, за мах му је ово га пу та био крат ко-
тра јан.

Зва нич но вас по ста вља ње пред рат не упра ве усле ди ло је 30. сеп тем бра 
1919.35 Дан пре то га он је био при ну ђен под не ти остав ку, а она је гла си ла:

Слав ној Срп ској пра во слав ној цр кве ној оп шти ни у ме сту
Из раз ло га што сам за вре ме Европ ског ра та, као срп ски до бро во љац и 

офи цир, по ло жио за кле тву Ње го вом Ве ли чан ству Кра љу Ср би је (итд), те ми 
је Ру мун ска кра љев ска вла да, ре ше њем сво јим од 22. сеп тем бра о.г. под бр. 
1786, до не ше ним у Ве ли ком Си би њу, за бра ни ла бо ра вак на ње зи ној те ри то-
ри ји, то ми је част под не ти На сло ву сво ју

33 Ан дреј Ми тро вић, Раз гра ни че ње Ју го сла ви је са Ма ђар ском и Ру му ни јом 1919–1920, Но ви 
Сад – Бе о град 2019, стр. 476–477.

34 Исто, стр. 479–480.
35 АЦОС, Фонд За пи сни ци Цр кве ног од бо ра и Школ ског од бо ра, Том 1908–1941, За пи сник 

бр. 17/30.09.1919.
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ОСТАВ КУ
на до са да њем свом учи тељ ском ме сту и мо лим да се Цр кве на оп шти на 

са мном, при ли ком су тра шњег до ла ска за ме ни ка Ње го вог Ви со ко пре о све-
штен ства, т.ј. по лич ном на ло гу му, из рав на.

У Срп ском Све том Мар то ну 29. сеп тем бра 1919. г.
Учи тељ М. Пре дић.36

Ње го ва остав ка про чи та на је на пр вом за се да њу вас по ста вље не пред-
рат не цр кве но оп штин ске упра ве 30. сеп тем бра 1919, на ко јем он, по свој 
при ли ци, ни је при су ство вао. До га ђај је опи сан ова ко:

Пред сед ник чи та опро штај и остав ку учи те ља г. Ми ха и ла Пре ди ћа, ко ји 
услед на ред бе Ру мун ске вла де мо ра сво је учи тељ ско ме сто на пу сти ти, на ко-
јем је 23 го ди не са ве сно де ло вао и као та кав по ве ре ње и по што ва ње це ле ове 
Оп ћи не сте као.

Пред сед ник пред ла же да му се за слу же на бла го дар ност за пи снич ки из-
ре че.37

Та ко је окон ча но јед но учи те љо ва ње, упра во пре ма оној не пот пи са ној 
бе ле шци из цр кве ног Ми не ја за сеп тем бар. 

По сле сво га пре ла ска у Ср би ју, Ми ха и ло Пре дић ни је одр жа вао ве зу са 
Се мар тон ци ма. Да љи ње гов жи вот и рад по зна ти су из не кро ло га об ја вље ног 
при ли ком одр жа ва ња па ра сто са у се мар тон ској цр кви 29. ја ну а ра 1944. На-
и ме, из Се мар то на је пре шао за учи те ља у Срп ском Ите бе ју, а за тим је ра дио 
у Ве ли ком Беч ке ре ку у Уре ду за оси гу ра ње до бро во ља ца. Умро је у Ве ли ком 
Беч ке ре ку ок то бра 1943. го ди не.38 

Био је оже њен. Ни је оста вио по том ство. Оста вио нам је жи вот ну по вест 
из ко је се па мет ном са мо ка же шта вре ди и шта не вре ди.

До пи са но.
Из по што ва ња пре ма по ро ди ци све ште ни ка Ар се ни ја Пре ди ћа, крат ко 

и о ње го вом си ну Ду ша ну.
Ро ђен је у Не ме ту 20. сеп тем бра 1879.39 Шко ло вао се као сти пен ди ста 

из За ду жби не Сте ва на пл. Да ма ски на, ве ле по сед ни ка не мет ског.40 Ре ал ку са 
ис пи том зре ло сти за вр шио је у Кеч ке ме ту 1899, бо го сло ви ју у Кар лов ци ма 
1904. го ди не.

Брак је скло пио са Ека те ри ном Ми шко вић из Илан џе. Ру ко по ло жио га 
је у Те ми шва ру епи скоп те ми швар ски Ге ор ги је (Ле тић) 1904: у чин ђа ко на 
21. сеп тем бра и у чин пре зви те ра 28. сеп тем бра. 

Слу жио је на па ро хи ја ма у Ве њу 1904–1909, Руд ни 1909–1920. и Ве ли-
ком Сем пе тру 1920–1950. је за про то је ре ја 1938, а 1939–1948. оба вљао је 

36 АЦОС, Фонд До ку мен ти Ш, Том Школ ски пред ме ти 1911–1920, сво је руч ни до пис учи-
те љев.

37 АЦОС, Фонд За пи сни ци Цр кве ног од бо ра и Школ ског од бо ра, Том 1908–1941, За пи сник 
бр. 17/30.09.1919.

38 Те ми швар ски ве сник, бр. 966, 1944.
39 АЦОН, К 1853–1895, упис 34/1879.
40 АЦОН, Па ро хиј ски ле то пис ко ји је во дио све ште ник Мак сим Ста ну ло вић
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ду жност окру жног про то пре зви те ра арад ског. Пен зи о ни сан је 1950. Умро је 
у Ве ли ком Сем пе тру 1959. Са хра њен је на ме сном Срп ском гро бљу.41

То ком Дру го га свет ског ра та до жи вео је те жак уда рац: ње го вог је дин ца 
Ми ха и ла, сту ден та у Ср би ји, стре ља ли су Нем ци. При ча се да је отац из ра-
дио ње го во пу шта ње на сло бо ду, али он ни је хтео да се одво ји од сво јих 
дру го ва. 

Сли ка 1. Учитељ Михаило/Милан Пре дић

DE SPRE UN SÂRB BĂNĂŢEAN ŞI UTO PI I LE SA LE 

Ste van Bu gar ski

Re zu mat

Luc ra rea prezintă viaţa şi ac ti vi ta tea învăţătorului Mi ha i lo Pre dić, pre cum şi acţiu ni le 
sa le sin ce re şi bi ne in tenţio na te, ca re l-au făcut să in tre în con flic te cu frun taşii lo ca li, cu 
au to ri ta tea eparhială, apoi şi cu cea statală, aducându-i nu me ro a se neplăceri, deşi, în 
ul ti ma in stanţă, s-a re cu no scut că avea drep ta te. Este por tre tul unui om ca re pu tea rămâne 
învăţător de re nu me, dar ca re şi-a com pli cat exi stenţa prin ten dinţa sa de a se im pli ca în 
acţiu ni ca re, ce-i drept, îl pri ve au într-o oa re ca re măsură, dar îi depăşeau com pe tenţele  
şi ţine au de forţe şi autorităţi pe ca re nu le pu tea înfrunta.

41 Би о граф ски по да ци углав ном пре ма ма тич ним про то ко ли ма по ме ну тих ме ста.
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ABO UT A SERB FROM BA NAT AND HIS UTO PI ES

Ste van Bu gar ski

Sum mary

The ar tic le pre sents the li fe and ac ti vity of the school te ac her Mi ha i lo Pre dić, as 
well as his ho nest and well-in ten ti o ned ac ti ons which led him in to con flict with the lo cal 
le a ders, the di o ce san aut ho rity and sub se qu ently with the sta te aut ho rity, brin ging upon 
him nu me ro us in con ve ni en ces alt ho ugh it was even tu ally ad mit ted he was right. This is 
the por tra it of a man who co uld ha ve re ma i ned a well-known te ac her, but who com pli ca-
ted his exi sten ce by his ten dency to get in vol ved in ac ti ons which, alt ho ugh of so me 
con cern to him, sur pas sed his com pe ten ces and we re lin ked to for ces and aut ho ri ti es 
which he co uld not con front.



Пред на ма је не дав но из штам пе иза шла 
књи га го спо ди на Па вла С. Ста но је ви ћа Сто
ле ће за бо ра ва са под на сло вом По пи си Ср ба 
ин тер ни ра ца умр лих у арад ском ло го ру 1914–
1916. го ди не, дру го до пу ње но из да ње, из да-
вач Ар хив Вој во ди не. С об зи ром на то да је 
пр во из да ње 2017. го ди не (из да вач Ар хив 
Ср би је) по бу ди ло ве ли ко ин те ре со ва ње по-
је ди на ца, по то ма ка ин тер ни ра ца, кул тур них 
уста но ва у Ср би ји, ау тор је при пре мио дру-
го из да ње до пу ње но спи ско ви ма стра да лих 
ин тер ни ра ца, на осно ву из во ра ко ји ра ни је 
ни су ко ри шће ни у срп ској исто ри о гра фи ји. 

У увод ном де лу дат је кри тич ки осврт на 
не до вољ ну за ин те ре со ва ност за спро во ђе ње 
си сте мат ских ис тра жи ва ња о стра да њу срп-
ског на ро да то ком Ве ли ког ра та, ка ко срп ске 
исто ри о гра фи је та ко и др жав них вла сти, од 
Кра ље ви не Ср ба Хр ва та и Сло ве на ца, Кра ље-
ви не Ју го сла ви је, пре ко пе ри о да ко му ни стич-
ке вла да ви не, све до да на шње Ре пу бли ке 
Ср би је. По себ но се ис ти че да су оста ле не по-
зна те име ном и пре зи ме ном жр тве не ко ли ко 
сто ти на ло го ра са мо у Ау стро у гар ској, као и 
жр тве ло го ра у зе мља ма чла ни ца ма Цен трал-
них си ла: Не мач кој, Бу гар ској и Тур ској. Било 
је по ку ша ја, од мах по окон ча њу Ве ли ко га ра та, 
да се по пи шу стра да ли. Од то га се од у ста ло, 
ка ко се не би под се ћа ло да су мно ги гра ђа ни 
но во ство ре не Тро је ди не кра ље ви не, у ра ту 
вој ни ци Ау стро у гар ске, по чи ни ли ма сов не 
зло чи не над Ср би ма. Ука зу је се и на не до вољ-
ну бри гу о одр жа ва њу ин тер нир ских гро ба ља 
и по ста вља њу, на ме сти ма стра да ња, до стој них 
спо мен-обе леж ја. За то на слов Сто ле ће за бо
ра ва не зву чи ни ма ло па те тич но. На про тив, 
то је, нај са же ти је ре че но, од раз пра вог ста ња. 

Пр во по гла вље „Од во ђе ње ци ви ла из срп-
ских зе ма ља у ин тер на ци ју”, ра све тља ва по-
за ди ну план ски при пре ма ног ге но цид ног 
зло чи на, ра ни је не по зна тог у во ђе њу ра то ва на 

тлу Евро пе, чи ји је пра ви циљ био да се што 
ви ше Ср ба по би је из ну ри ва њем гла ђу и ис-
цр пљу ју ћим ра дом, иза зи ва њем епи де ми ја 
за ра зних бо ле сти, фи зич ким зло ста вља њем. 
За то су Ау стро у гар ска и ње не са ве зни це, од 
свих зе ма ља са ко ји ма су би ле у ра ту, је ди но 
из Ср би је од во ди ле у ло го ре де цу, же не, ста-
ре осо бе. У европ ским др жа ва ма уче сни ца ма 
у Пр вом свет ском ра ту стра да ло је не у по ре-
ди во ма ње ци ви ла не го у Ср би ји, где је из ги-
ну ло око тре ћи не укуп ног ста нов ни штва, мно-
го ви ше ци ви ла не го вој ни ка, не ра чу на ју ћи ту 
стра да ле Ср бе у Бо сни и Хер це го ви ни, Сла-
во ни ји, Сре му и дру гим обла сти ма на ста ње-
ним Ср би ма. Сто га, ау тор за кљу чу је да је „рат 
про тив Ср би је био рат про тив ње ног оп стан ка 
као не за ви сне др жа ве, про тив пра во слав не 
ве ре, про тив срп ског на ро да, са ци љем да се 
за тре све што чи ни ње гов на ци о нал ни и др-
жав ни иден ти тет”. У за ви сно сти од из во ђе ња 
рат них опе ра ци ја, од ста ња на ра ти шти ма, 
ука зу је се на вре мен ске пе ри о де ма сов них 
та ла са де пор та ци је у ло го ре. 

У по себ ном де лу на сло вље ном „Зло чи ни 
ау стро у гар ске вој ске над Ср би ма и уло га Ва-
ти ка на у Пр вом свет ском ра ту” на во де се ма-
сов ни са ди стич ки зло чи ни ау стро у гар ске 
вој ске над ци ви ли ма у Ма чви 1914. го ди не. 
Исто вре ме но, ау стро у гар ска по ли ци ја ор га-
ни зо ва ла је по гр о ме над Ср би ма у Бо сни и 
Хе р це го ви ни и над Ср би ма у дру гим де ло ви-
ма Ау стро у гар ске. Ука зу је се на ути цај Ва ти-
ка на на Беч и Бер лин у спро во ђе њу ге но цид не 
по ли ти ке пре ма срп ском на ро ду.

На кра ју пр вог по гла вља, под на сло вом 
„По ло жај Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни”, при-
ка зан је из ра зи то не при ја тељ ски од нос цар-
ских вла сти пре ма Ср би ма, ау стро у гар ским 
гра ђа ни ма, по чев од анек си је Бо сне и Хер це-
го ви не 1906. го ди не, уки да њем гра ђан ских 
пра ва, по кре та њем по ли тич ких про це са. По-

ОЦЕ НЕ И ПРИ КА ЗИ
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Па вле С. Ста но је вић: Сто ле ће за бо ра ва
По пи си Ср ба ин тер ни ра ца умр лих у арад ском ло го ру 1914–1916. го ди не, 

дру го до пу ње но из да ње, Ар хив Вој во ди не, Но ви Сад 2019.
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сле Са ра јев ског атен та та, пред по че так и то-
ком Ве ли ког ра та спро во ђе ни су пра ви по-
гро ми над Ср би ма и ма сов на де пор та ци ја у 
ло го ре. 

Дру го по гла вље „Рад на при ку пља њу по-
да та ка о стра да њу Ср ба из Ср би је, Бо сне и 
Хер це го ви не и оста лих срп ских обла сти”, 
са др жи пре глед ра до ва по све ће них стра да њу 
Ср ба у Ве ли ком ра ту. На во де се: Цр на књи га 
исто ри ча ра Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа, из ве шта ји 
са ра ти шта уни вер зи тет ског про фе со ра, кри-
ми но ло га др Ар ту ра Ар чи бал да Рај са, збор-
ник пре во да из стра не штам пе под на сло вом 
На ше пат ње и на ше бор бе. Ју го сло ве ни у 
Свет ском ра ту, об ја вљен у Же не ви 1917. го-
ди не, Ме мо ран дум – Апел Срп ске со ци јалде
мо крат ске штам пе ци ви ли зо ва ном све ту, 
об ја љен 1917. го ди не у Уп са ли (Швед ска). 

У вре ме из ме ђу два ра та, о овој те ми об ја-
вље но је де се так књи га по све ће них стра да њу 
Ср ба у ве ли ким ло го ри ма: Нађ ме ђе ру, До бо ју, 
Ко мо ра ну, Не жи де ру, Бол до га со њу, Ара ду. 
О ло го ру у Ара ду на во де се члан ци про те 
Уро ша Ко вин чи ћа, па ро ха арад ске Пе тро па-
влов ске (Те ке ли ји не) цр кве, об ја вље ни у те-
ми швар ском Гла сни ку, текст Ду ша на М. Ши-
јач ког „Над ко сти ма арад ских му че ни ка” 
об ја вљен 1926. го ди не у ча со пи су Ви дов дан, 
о за пу ште ном ста њу не ка да уре ђе ног гро-
бља. Очи глед но, реч је о ин тер нир ском гро-
бљу код Арад ске твр ђа ве, вој ном објек ту на 
оба ли Мо ри ша, јер, ка же Ши јач ки: „Веч ни мир 
Му че ни ка ни ко не на ру ша ва сем вој нич ке 
сто ке, ко ја по га ни гро бо ве”. И да ље: „Не ки 
на ро чи ти осе ћај ту ге и бо ла об у зме ме при 
по гле ду на раз ба ца не гро бо ве. О Му че ни ци 
на ши! Му че ни ци и по сле смр ти!” Ши јач ки 
с гор чи ном за кљу чу је да је но ва др жа ва Кра-
ље ви на СХС „то ли ко не за хвал на ко ли ко је 
ве ли ка”. Се ћа ња пре жи ве лих ин тер ни ра ца 
арад ског ло го ра об ја вљи вао је Глас Ма ти це 
срп ске, од 1935. до 1940. го ди не. 

Ис ти че се да је по сле Дру гог свет ског ра та, 
на ред них пе де се так го ди на, је ди ну ва жну сту-
ди ју о стра да њу ин тер ни ра ца об ја вио 1975. 
го ди не ака де мик Вла ди мир Сто јан че вић – 
Срп ски ци ви ли ин тер нир ци у Ау строУгар
ској за вре ме Пр вог свет ског ра та. 

По гла вље „Ло гор у Арад ској твр ђа ви” оби-
лу је по да ци ма о стра да њу ин тер ни ра ца, по-
чев од тран спор та же ле зни цом у сточ ним ва-
го ни ма, да нима без во де и хра не, зло ста вља ња 
на ус пут ним же ле знич ким ста ни ца ма и по 
при спе ћу у Арад, ко је је над ин тер нир ци ма 
по чи ни ло про па ган дом на ху шка но не срп ско 
ста нов ни штво. Сме штај у мрач ним, вла жним, 
ме мљи вим ка за ма ти ма, глад, ис цр пљу ју ћи 
рад, зло ста вља ње од стра не чу ва ра и ко ман-

да на та оде ље ња ло го ра, епи де ми је за ра зних 
бо ле сти, све је то узро ко ва ло ма сов ни по мор 
ин тер ни ра ца. Из струч не ли те ра ту ре на во де 
се ве о ма раз ли чи те про це не о бро ју су жа ња 
арад ског ло го ра. Ни кад ни је утвр ђе но, тач но 
или бар при бли жно, ко ли ко је ин тер ни ра ца 
про шло кроз па као арад ског ло го ра то ком 
пет рат них го ди на, ни ти ко ли ко их је оста ло 
да по чи ва на нео бе ле же ним арад ским ин тер-
нир ским гро бљи ма. 

Не ко ли ко сле де ћих по гла вља дру гог де ла 
књи ге чи не по пи си ин тер ни ра ца умр лих у 
арад ском ло го ру. О то ме ау тор об ја вљу је нова 
са зна ња до ко јих је до шао из де ли мич но са-
чу ва ног, не пот пу ног из во ра, ко ји је от крио 
при ли ком сре ђи ва ња Ар хи ва Те ми швар ске 
епар хи је. Реч је о умр ли ца ма ин тер ни ра ца 
стра да лих у арад ском ло го ру пр ва два ме се ца 
1915. и не ко ли ко ме се ци 1916. го ди не. 

Умр ли це у ви ду обра сца, на не мач ком је-
зи ку, по ред основ них лич них по да та ка (име 
и пре зи ме, го ди не ста ро сти, ме сто по ре кла), 
са др же по дат ке ва жне за са зна ње о то ме ко су 
би ли ин тер нир ци и ка кав су трет ман има ли 
у ло го ру: да тум и узрок смр ти, ве ро и спо вест, 
ста тус у ло го ру, за ни ма ње, а у ру бри ци при-
мед бе – брач но ста ње, број де це, или за ма-
ло лет ни ке – име ро ди те ља. За јед нич ко за све 
умр ле је то да су би ли пра во слав не ве ро испо-
ве сти, и да су сви без из у зет ка тре ти ра ни као 
по ли тич ки за тво ре ни ци (Po li tic her Ge fan ge-
ner), од де це ро ђе не у ло го ру до сто го ди шња ка. 
Та ко ђе, сви од ра сли би ли су по за ни ма њу зе-
мљо рад ни ци, уз не ко ли ко из у зе та ка (све ште-
ник, тр го вац, крч мар, му зи чар) и код свих је 
као узрок смр ти на ве де на не ка за ра зна бо лест. 
Ру ко пи сно, на сва кој умр ли ци до пи сан је ред-
ни број умр ло га, да тог ме се ца. По то ме сле ди 
да је у ло го ру ме сеч но уми ра ло ви ше сто ти на 
ин тер ни ра ца. 

По да ци са умр ли ца пред ста вље ни су у 
књи зи та бе лар но, одво је но: за ја ну ар 1915. (број 
умр лих 547), за фе бру ар 1915. (553 умр ла), де-
ли мич но за мај –сеп тем бар и но вем бар 1915. 
и фе бру а р–а прил и ав гу ст–ок то бар 1916. (395 
умр лих). На кра ју сва ке та бе ле да те су ко ри сне 
ис прав ке и ко мен та ри по гре шно или не чит ко 
упи са них име на и на зи ва ме ста по ре кла. 

У књи гу је за тим увр штен спи сак од 469 
умр лих ин тер ни ра ца, по ко па них на арад ском 
град ском „Дол њем гро бљу”, са да гро бље По-
ме нир ја (Po me ni rea). Спи сак је 1921. го ди не 
са ста вио про та Урош Ко вин чић. С об зи ром на 
то да ни је на ве ден из вор ник, а ра ди се ис кљу-
чи во о по ко па ним на Дол њем гро бљу, мо же се 
са ве ли ком ве ро ват но ћом прет по ста ви ти да је 
спи сак са ста вљен пре ма еви ден ци ји по ко па-
них на Дол њем гро бљу, ко ју је на ма ђар ском 
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је зи ку во ди ла ау стро у гар ска ад ми ни стра ци ја 
гро бља, из ко је је про та Ко вин чић из дво јио 
срп ске ин тер нир це. Оту да гре шке у на во ђе-
њу име на умр лих и на зи ви ма ме ста по ре кла 
ин тер ни ра ца, ко је ау тор ко мен та ри ше и уно-
си по треб не ис прав ке. 

У спи ско ве умр лих ин тер ни ра ца у арад-
ском ло го ру увр ште на су још два до ку мен та 
на ру мун ском је зи ку, из Ар хи ва Те ми швар-
ске епар хи је. Је дан је та бе лар ни спи сак са 68 
ин тер ни ра ца, ко ји је са ста вио про та Дра гу-
тин Осто јић, па рох Пе тро па влов ске цр кве у 
Ара ду, пре ма ма тич ној књи зи у ко јој су упи-
са ни умр ли ин тер нир ци ко је је опо јао про та 
Стан ко Жу пан ски, та да па ро хиј ски све ште-
ник, а ко ји су са хра ње ни на ра зним арад ским 
гро бљи ма (Гор ње гро бље, Вој нич ко гро бље, 
Дол ње гро бље). Име на умр лих на ве де на су 
ру мун ском ла ти ни цом. На овом спи ску из о-
ста вље ни су из ма тич не књи ге по је ди ни лич ни 
по да ци умр лих. Спи сак је да ти ран 6. апри ла 
1962, а пот пи су је га про та Дра гу тин Осто јић. 
На кра ју спи ска, про та Сте ван То мић, ви кар 
Срп ског пра во слав ног ви ка ри ја та у Те ми шва-
ру, до пи сао је по да так са цр кве ног бар ја ка 
арад ске Пе тро па влов ске цр кве, пре ма ко јем 
је у арад ском ло го ру умр ло 4317 „хе ро ја”.

Ни је по зна то ко је, ка да и за што са ста вио 
дру ги та бе лар ни спи сак са 800 умр лих ин тер-
ни ра ца. За гла вље та бе ле је на ру мун ском је-
зи ку, ру мун ском ор то гра фи јом, док су име на 
ин тер ни ра ца и ме ста по ре кла од штам па ни 

га је ви цом. Ау тор књи ге за кљу чу је да је и овај 
спи сак са ста вљен пре ма на ве де ним ори ги-
нал ним умр ли ца ма на не мач ком је зи ку из 
Ар хи ва Те ми швар ске епар хи је. 

Из Слу жбе них но ви на Кра ље ви не СХС из-
дво је на су 47 име на ин тер ни ра ца умр лих у 
арад ском ло го ру.

 Књи гу упот пу њу ју: текст „Мол бе ин тер-
ни ра ца арад ског ло го ра по сла ни ку Угар ског 
са бо ра”, фо то ко пи ја при ло га „Сви реп ства 
над ин тер ни ра ним Ср би ма у Ара ду” из Слу
жбе них но ви на Кра ље ви не СХС, од 12. ју ла 
1919, и фо то ко пи је не ко ли ко ори ги нал них 
умр ли ца ин тер ни ра ца, на не мач ком је зи ку. 
На кра ју, дат је ре ги стар име на лич но сти које 
се по ми њу у књи зи. 

Пи са на на осно ву обим не струч не ли те-
ра ту ре и до са да нео бја вље не ар хив ске гра ђе, 
књи га Сто ле ће за бо ра ва го спо ди на Па вла 
Ста но је ви ћа вре дан је до при нос пот пу ни јем 
са зна њу о стра да њу и му че нич кој смр ти Ср-
ба ин тер ни ра них у ау стро у гар ском ло го ру у 
Ара ду то ком Пр вог свет ског ра та. Књи га је 
исто вре ме но и ту жно под се ћа ње, опо ме на и 
ва пај, да у Ара ду, ни по сле сто го ди на, не по-
сто ји до стој но и трај но спо мен-обе леж је за 
ви ше хи ља да срп ских су жа ња, ко ји су сво је 
ко сти оста ви ли на арад ским зна ним и не зна-
ним гро бљи ма. Шта ви ше, по сто ји опа сност 
да се у на шем вре ме ну за тру и по след њи тра-
го ви ово га срп ског стра ти шта. 

Бо жи дар Па нић

UDC 091(=163.41)”1734”(498)(049.32)
821.163.41-992.09 Petković A.(049.32)

На де жда Д. Јо вић, О је зи ку пу то пи са „По кло ње ни је  
гро бу Го спод њу” (1734) Ан дре ја Пет ко ви ћа, Ниш 2017.

Ру ко пи сни пу то пис По кло ње ни је гро бу 
Го спод њу из 1734, ко ји је ис пи сао ха џи ја Ан-
дре ја Пет ко вић пре вас ход но на срп ском на-
род ном је зи ку, чу ва се у На ци о нал ном ар хи-
ву Ру му ни је, у Зби р ци Ба нат ског му зе ја, под 
сиг на ту ром 133/1734. Ру ко пис је фо то тип ски 
об ја вљен у Те ми шва ру 2008. го ди не. При ре-
ђивач тог из да ња је го спо дин Сте ван Бу гар-
ски, ис так ну ти по сле ник и не у мор ни ис тра-
жи вач на по љу срп ске кул тур не и ду хов не 
ба шти не Ср ба у Ру му ни ји, а из да вач је Са вез 
Ср ба у Ру му ни ји. Осим фак си ми ла ру ко пи са, 
из да ње са др жи и про прат не тек сто ве, при-
ло ге и об ја шње ња. На по чет ку је „Про лог” 

(пред го вор) на ру мун ском и срп ском је зи ку, 
ко ји пру жа нај ва жни је по дат ке о ру ко пи су 
(ау то ру По кло ње ни ја, исто ри ја ту и кре та њу 
тог пу то пи са, фи зич ком из гле ду, пи сму, је зи-
ку, са др жа ју и дру гим ка рак те ри сти ка ма). У 
на став ку су фак си ми ли стра ни ца ру ко пи са 
(51 стр.), по сле ко јих сле де до да ци при ре ђи-
ва ча: текст По кло ње ни ја у тран сли те ра ци ји, 
пре во ди По кло ње ни ја на са вре ме ни срп ски 
и ру мун ски је зик, кар то граф ски при ло зи и 
„Епи лог”. Ова ко при ре ђе но фо то тип ско из-
да ње, снаб де ве но бо га тим ин фор ма ци о ним 
апа ра том, пру жа дра го це не по дат ке о књи зи 
и олак ша ва ње но ко ри шће ње и раз у ме ва ње, 
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чи не ћи је до ступ ном и при сту пач ном ши ро-
кој јав но сти, те овај при ре ђи вач ки и из да вач ки 
по ду хват за слу жу је нај ве ће по хва ле. 

О ау то ру По кло ње ни ја Ан дре ју Пет ко ви ћу 
по сто је шту ри по да ци. На осно ву са др жи не 
ру ко пи са и је зич ких ка рак те ри сти ка, ве ру је 
се да је био Вој во ђа нин, мо гу ће Ба на ћа нин. 
По сти лу пи са ња за кљу чу је се да је био обра-
зо ван, али да ни је имао „бо го слов ску спре му”, 
већ је „мо жда био ма ги стер, то јест учи тељ”. 
По се до вао је и умет нич ки дар, што се мо же 
ви де ти по цр те жи ма у бо ји, ко ји ма је пу то-
пис илу стро ван.

По кло ње ни је Ан дре ја Пет ко ви ћа има 24 
ли ста (12 па ро ва), ве ли чи не 22,6 х 16,5 цм. 
Ру ко пис ни је пот пун, али је нај зна чај ни ји 
део са чу ван. На по чет ку не до ста је је дан лист, 
ве ро ват но на слов ни, а на кра ју, ка ко се прет-
по ста вља, не до ста је бар још јед на не ве ли ка 
све шчи ца. 

Пу то пи сно по кло нич ко пу то ва ње, ха џи лук, 
Ан дре ја Пет ко ви ћа тра ја ло је око по ла го ди не 
и би ло је груп но. По ла зно ме сто ау тор ни је 
на вео, али ка зу је да су до Бе о гра да има ли 
шест ко на чи шта и да је пут тра јао шест да на, 
те се ве ру је да су на пут кре ну ли од не куд из 
се вер них кра је ва, од но сно, ка ко је већ ис так-
ну то, да је пу то пи сац Вој во ђа нин, мо жда и 
Ба на ћа нин. 

Из исто ри ја та По кло ње ни ја Ан дре ја Пет-
ко ви ћа по зна то је да га је у XIX ве ку имао 
Жиг монд Ор мош, пре да ни ба нат ски ску пљач 
ста ри на и умет нич ких пред ме та (Печ ка, 1813. 
– Бу дим пе шта, 1894) и да је с ве ћи ном ње го-
вих збир ки тај ру ко пис до спео у Те ми швар, у 
Ју жно у гар ски (са да Ба нат ски) му зеј. Ка сни је 
је пре у зет у Др жав ни ар хив Ру му ни је, да нас 
На ци о нал ни ар хив Ру му ни је. 

Об ја вљи ва ње фо то тип ског из да ња По кло
ње ни ја Ан дре ја Пет ко ви ћа под ста кло је оп се-
жни ја фи ло ло шка ис тра жи ва ња проф. др На-
де жде Д. Јо вић са Уни вер зи те та у Ни шу. Из 
обла сти гра фи је, пра во пи са и је зи ка те књи-
жи це она је об ја ви ла не ко ли ко ра до ва у пе ри-
о ду од 2013. до 2017. го ди не, а о ре зул та ти ма 
тих ис пи ти ва ња ре фе ри са ла је и на на уч ним 
ску по ви ма. Де ли мич но из ме ње ни и до пу ње-
ни, ови ра до ви су пре то че ни у књи гу О је зи
ку пу то пи са „По кло ње ни је гро бу Го спод њу” 
(1734) Ан дре ја Пет ко ви ћа, за ко ју је ау тор ка 
на пи са ла и но ви оде љак по све ћен не ким лек-
сич ким сло је ви ма у Пет ко ви ће вом пу то пи су. 
Књи га је на ста ла као ре зул тат ра да у окви ру 
про јек та Исто ри ја срп ског је зи ка (178001), 
ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на-
у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би-
је, а об ја вље на је у из да њу Цен тра за цр кве не 
сту ди је у Ни шу 2017. го ди не. Ре цен зент ску 

по др шку пру жи ли су проф. др Алек сан дар 
Ми ла но вић, проф. др Вла ди мир По ло мац и 
доц. др Ире на Цвет ко вић Те о фи ло вић.

Књи га са др жи 167 стра ни ца. По чи ње „Са-
др жа јем” и ау тор ки ном „Реч ју уна пред”, а 
у на став ку об у хва та два на ест по гла вља: „I 
Увод”, „II Гра фи ја”, „III Пра во пис”, „IV Фо-
нет ске осо би не”, „V Мор фо ло шке осо би не”, 
„VI Не ке син так сич ке осо би не”, „VII Ди гло-
си ја у Пу то пи су Ан дре ја Пет ко ви ћа”, „VI II 
О лек си ци”, „IX За кључ на раз ма тра ња”, „X 
Ци ти ра на ли те ра ту ра”, „XI Sum mary” и „XII 
Резюме”.

У одељ ку „Гра фи ја” ис так ну то је да је По
кло ње ни је Ан дре ја Пет ко ви ћа ис пи са но бр зо-
пи сом, срп ском пред ву ков ском ћи ри ли цом, 
осим пр вих де вет ре до ва, ко ји су из ве де ни 
уста вом и „дук тус пи са ра [је] ис пи сан, ујед-
на чен и бла го наг нут уде сно”. Дат је пре глед 
ко ри шће них гра фе ма и оне су па ле о граф ски 
опи са не. Има ју ћи у ви ду да је ру ко пис на стао 
у за вр шни ци раз до бља срп ско сло вен ске пи-
сме но сти, ко ју су по себ но обе ли жи ли при-
пад ни ци Ра чан ског скрип то ри ју ма, у па ле о-
граф ској ана ли зи бр зо пи сна сло ва из ру ко пи са 
упо ре ђи ва на су с бр зо пи сом у срп ско сло вен-
ском ру ко пи сном Бу ква ру из 1717. Га ври ла 
Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа, ра ни је при пи си-
ва ном Ки при ја ну Ра ча ни ну. По ре ђе ња су по-
ка за ла ве ли ку слич ност гра фи је пу то пи са с 
бр зо пи сном та бли цом у Бу ква ру из 1717, што, 
ка ко ау тор ка с раз ло гом прет по ста вља, до-
при но си и до дат ном осве тља ва њу скрип то-
ри ју ма Ра ча на. У од но су на Бу квар из 1717. 
гра фиј ски си стем је по јед но ста вљен. Из о ста-
ју сло ва ѣ, ѥ, ди грам ѹ, као и грч ка сло ва ѯ, ѱ, 
ѳ, ѵ. Сло во ѣ се за ме њу је са е, док се сло во ы 
по твр ђу је са мо два пут. По себ но се ис ти че да 
пи сар ко ри сти гра фе ме ћ и џ, ко је се на ла зе 
и у Бу ква ру. У по ре ђе њу с Бу ква ром ја вља ју 
се из ве сне раз ли ке у мор фо ло ги ји гра фе ма, 
на ста ле под ру ско сло вен ским ути ца јем, ко ји 
30-их го ди на XVI II ве ка ја ча, оста вља ју ћи 
сна жан траг у срп ској пи сме но сти и срп ском 
цр кве ном жи во ту. С тог аспек та бр зо пис Ан-
дре ја Пет ко ви ћа срав њи ван је и са срп ским 
бр зо пи сом у Ка ли гра фи ји За ха ри је Ор фе ли-
на из 1759, ко ји је по при мио од ли ке ру ско сло-
вен ске гра фи је. Уста но вље не раз ли ке ру ко пи-
са у од но су на Бу квар, а по ко ји ма се он сла же 
с Ка ли гра фи јом, ти чу се из гле да и на чи на 
из во ђе ња по је ди них еле ме не та не ких сло ва 
(з, р, ф, ц и др.), као и пи са ња сло ва ж у ви ду 
гу жви це.

Пу то пис ни је пи сан in con ti nuo, тј. одво је-
не су ак це нат ске це ли не. Пра во пис је ети мо-
ло шки, али има и до ста слу ча је ва бе ле же ња 
гла сов них про ме на. Ко ри сте се скра ће ни це, 
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а по сто је и ак це нат ски зна ци. По сто ји до ста 
слов них гре ша ка, на чи ње них због умо ра и 
пи са ња на бр зи ну, што је и ра зу мљи во ка да 
се има у ви ду пи са ње то ком ду гог и на пор ног 
пу то ва ња.

У обла сти је зи ка де таљ но су ана ли зи ра не 
фо нет ске и мор фо ло шке од ли ке ру ко пи са, а 
при ка за не су и не ке син так сич ке и лек сич ке 
осо би не тог де ла. 

На фо нет ском пла ну по твр ђу ју се ка рак-
те ри сти ке три ју је зи ка. Та ко се у ви ше слу-
ча је ва ја вља ју осо би не срп ско сло вен ског, 
зва нич ног књи жев ног је зи ка код Ср ба у вре ме 
на стан ка ру ко пи са (во ка ли за ци ја сла бог по-
лу гла сни ка, чу ва ње во кал ног л, фи нал ног -л, 
при су ство гру па шт и жд и др.). У ма лом бро-
ју при ме ра за сту пље не су цр те ру ско сло вен-
ског је зи ка (ру ско сло вен ска во ка ли за ци ја 
по лу гла сни ка и ре флек си во кал ног р), ко ји 
је 30-их го ди на XVI II ве ка ула зио у упо тре-
бу код Ср ба као књи жев ни и цр кве ни је зик, 
а и пре то га је био бли зак пи сме ним Ср би ма, 
јер су ко ри сти ли ру ске књи ге и угле да ли се 
на ру ску пи сме ност. Нај број ни је су осо би не 
срп ског на род ног је зи ка, што не из не на ђу је 
с об зи ром на жа нр де ла ко је при па да ни жем 
сти лу, а мо гу ће, ка ко се прет по ста вља, и због 
сла би јег цр кве ног обра зо ва ња пу то пи сца.

У одељ ку о мор фо ло шким осо би на ма По
кло ње ни ја из ло же ни су ре зул та ти ис пи ти ва ња 
де кли на ци је, про ме не гла го ла и ста ња не про-
мен љи вих ре чи. Пре ма овој ана ли зи, ви ди се 
да је текст пу то пи са по оп штем ути ску пи сан 
оп ште што кав ским на реч јем, је зи ком вр ло 
бли ским са вре ме ном срп ском. При сут не су 
и на род не цр те ко је од го ва ра ју шу ма диј ско-
вој во ђан ским ба нат ским го во ри ма. По себ но 
се ис ти чу при ме ри ка рак те ри стич ни за та ми-
шки тип ба нат ских го во ра, као што су упо-
тре ба ге ни ти ва уз пред лог пре ма/пра ма у ме-
сном зна че њу и ко ри шће ње пред ло га окром. 
У ве зи са при су ством ка рак те ри сти ка вој во-
ђан ских го во ра из не то је за па жа ње да из о ста-
ју не ке њи хо ве „мар кант не ино ва ци је”: нпр. 
за ме ни ца тај не по твр ђу је се с по чет ним о у 
ве зи са пред ло зи ма; не ја вља се на ста вак -им 
у да ти ву и ло ка ти ву јед ни не при де ва и при-
дев ских за ме ни ца му шког и сред њег ро да, што 
је осо би на та ми шке зо не ба нат ских го во ра; 
не ма по твр да уоп шта ва ња на став ка -ду или 
ши ре ња на став ка  у у 3. л. мно жи не пре зен та.

У ру ко пи су су за сту пље не и не ке ру ско сло-
вен ске мор фо ло шке од ли ке, и то у де ло ви ма 
тек ста где се опи су ју цр кве и по ми њу ре ли-
гиј ски пој мо ви и де та љи. 

Из ве сна мор фо ло шка по ре ђе ња овог ру-
ко пи са ау тор ка је на чи ни ла са ста њем у Пу
то пи су па три јар ха Ар се ни ја III Цр но је ви ћа 

из 1682. го ди не, за кљу чу ју ћи да је у По кло ње
ни ју Ан дре ја Пет ко ви ћа до след ни ја упо тре-
ба мор фо ло шких об ли ка из на род ног је зи ка 
не го у Пу то пи су па три јар ха Ар се ни ја III 
Цр но је ви ћа.

У до ме ну син так се раз мо тре ни су син так-
са па де жа, кон гру ен ци ја, син так са гла го ла, 
син так са ре че ни це, као и раз ли чи та стил ска 
сред ства. Ре зул та ти ис тра жи ва ња (по се сив ни 
да тив, уза јам на за ме на из ра за за ми ро ва ње 
и кре та ње, пост по но ва ни атри бут у сред њем 
ро ду без об зи ра на род име ни це, 2. л. јед ни-
не пре зен та у при по ве да њу, гла гол има ти у 
лич ном об ли ку у зна че њу би ти, по сто ја ти, 
ре ла тив не ре че ни це уве де не са где, што, те 
и сл., та ко ђе и не ке стил ске по ја ве, као што 
су ар ха и за ци ја је зи ка и до ми на ци ја по ли син-
де та) по ка зу ју да се По кло ње ни је у ве ли кој 
ме ри укла па у мо дел фор ми ран по грч ком 
узо ру, ка рак те ри сти чан и за дру ге срп ске пу-
то пи се из XVII и с по чет ка XVI II ве ка.

По се бан део у књи зи по све ћен је ди гло-
си ји у По кло ње ни ју Ан дре ја Пет ко ви ћа, иа ко 
је за сту пље ност цр та срп ско сло вен ског и 
на род ног је зи ка ис ти ца на и у одељ ци ма о фо-
нет ској и мор фо ло шкој ана ла зи, као и код по-
је ди них син так сич ких осо би на. Циљ је био да 
се, с јед не стра не, по себ но пред ста ве ка рак-
те ри сти ке на род ног је зи ка, од но сно ба нат ских 
го во ра шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та, 
а с дру ге, срп ско сло вен ске је зич ке од ли ке. У 
скла ду с тим у окви ру одељ ка о ди гло си ји ја-
вља ју се под о дељ ци: „Осо би не ба нат ских го-
во ра у По кло ње ни ју” и „Срп ско сло вен ске од-
ли ке је зи ка Пу то пи са”. Оба под о дељ ка са др же 
де та љан пре глед по твр ђе них цр та, а ова ко 
из дво је ни си сте ма тич ни је и ја сни је ука зу ју на 
зна тан удео срп ског на род ног је зи ка са шу ма-
диј ско-вој во ђан ском осно ви цом у овом пу то-
пи су, али и на при су ство мно го број них и ра-
зно вр сних срп ско сло вен ских осо би на. Осим 
на род них и срп ско сло вен ских је зич ких од ли-
ка, ре ђе се ја вља ју и ру ско сло вен ске осо би не. 

У обла сти лек си ке ана ли зи ра на је лек си ка 
ве за на за хри шћан ство, по мор ство и оно ма-
сти ку. 

Ис пи ти ва ња су по ка за ла да лек си ка грч-
ког по ре кла до ми ни ра ка да је реч о хри шћан-
ству, на ро чи то у слу ча је ви ма цр кве не хи-
је рар хи је, али има и сло вен ских ре чи ме ђу 
оп штим ре ли гиј ским пој мо ви ма. У ту ма че њу 
спе ци фич них ре чи из ове обла сти би ло је по-
треб но осла ња ти се на струч ну ли те ра ту ру 
и ен ци кло пе ди је и реч ни ке из пра во сла вља. 
Та ко би се из бе гло по ве зи ва ње ре чи Тро ји ца 
с лек се мом Трој ство (стр. 137), ко ја при па да 
ка то лич кој тер ми но ло ги ји. Пра во слав на и 
ка то лич ка те о ло ги ја има ју раз ли чит при ступ 
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Све тој Тро ји ци. Тер мин Трој ство се ман тич-
ки не из ра жа ва Тро ји цу, што на ро чи то ја сно 
обра зла же бла же но по чив ши вла ди ка Да ни ло 
Кр стић (1927–2002) у сво јим бе се да ма. Скре-
ће се па жња и на реч стол (стр. 141), ко ја је у 
ру ко пи су ви ше пу та раз ли чи то упо тре бље-
на, а у об ја шње њи ма се ме ша ју сто ло ви, при 
че му се за све ту тра пе зу ка зу је да је то сто 
у хра му иза ол та ра, а не сто, пре сто у ол та
ру, ко ји је иза ико но ста са. 

При су ство лек си ке из на род ног је зи ка нај-
ви ше је за сту пље но у на зи ви ма ар хи тек тон-
ских де ло ва цр кве них зда ња, при че му у тој 
се ман тич кој сфе ри има до ста тур ци за ма (до
лап, ку бе, ку ла итд.).

У ру ко пи су се ја вља два де се так тер ми на 
ве за них за по мор ство. Иа ко ма ло број ни, они 
су од зна ча ја за ши ри увид у лек си ку код Срба 
у XVI II ве ку. 

Оно ма стич ка лек си ка је за сту пље на у при-
лич ној ме ри, а чи не је стра ни ан тро по ни ми 

– све тач ка име на, до ма ћи то по ни ми и кте-
тици.

Је зич ка ис тра жи ва ња По кло ње ни ја гро бу 
Го спод њу Ан дре ја Пет ко ви ћа из 1734. пру-
жа ју бо га ту гра ђу из обла сти гра фи је, па лео-
гра фи је, пра во пи са, фо не ти ке, мор фо ло ги је, 
син так се и лек си ке овог пу то пи са, ко ја је 
си сте ма тич но, пре глед но и пе дант но пре зен-
то ва на, струч но про ко мен та ри са на и пот кре-
пље на ре ле вант ном на уч ном ли те ра ту ром. 

Ре зул та ти ис пи ти ва ња зна чај но све до че о 
срп ској пи сме но сти у за вр шни ци срп ско сло-
вен ске епо хе, по себ но о „по сто ја но сти је зич-
ког мо де ла у срп ским пу то пи си ма из XVII и 
XVI II ве ка, као и о број ним осо би на ма ба нат-
ских што кав ских го во ра у пр вој по ло ви ни 
XVI II ве ка”, ка ко је у за кључ ку ове књи ге ис-
та кла ау тор ка проф. др На де жда Д. Јо вић. 

При ка за на књи га пред ста вља вре дан до-
при нос исто ри ји срп ског је зи ка и срп ске књи-
жев но сти, срп ској на у ци и кул ту ри.

Ду ши ца Гр бић

UDC 908(498 Dinjaš)(049.32)

Све то зар Мар ков, Ди њаш у сли ци и ре чи,  
Са вез Ср ба у Ру му ни ји, Те ми швар 2019.

Не дав но је из штам пе иза шла књи га – ал-
бум фо то гра фи ја: Све то зар Мар ков, Ди њаш 
у сли ци и ре чи, Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2019. 
Њен ау тор је ду го го ди шњи про фе сор ма тер-
њег је зи ка у Ди ња шу (свом род ном ме сту), у 
бив шој Срп ској сек ци ји Осмо го ди шње шко ле 
бр. 8 и Те о рет ској гим на зи ји „До си теј Об ра-
до вић”, обе у Те ми шва ру, пи сац де се так об ја-
вље них књи га о жи во ту и ства ра ла штву Ср ба 
у Ба на ту. По след ња у тој об ја вље ној се ри ји 
је сте мо но гра фи ја ње го во га род ног се ла, на-
сло вље на Ди њаш не кад и сад. Ти ме се ау тор 
до ка зао као до бар по зна ва лац род ног ме ста 
(и, уоп ште, на шег срп ског под не бља на овим 
про сто ри ма). Дру гим ре чи ма, обе књи ге су 
две стра не, ли це и на лич је, исте ме да ље, па је, 
у не ку ру ку, ал бум фо то гра фи ја о ко јем је реч 
из ве сна до пу на прет ход не мо но гра фи је. Пре-
ли ста ва ју ћи обе књи ге, за ин те ре со ва ни чи-
та лац мо же ство ри ти ре ал ни ју сли ку о овом 
на шем, са ви ше та ча ка гле ди шта, зна чај ном 
се лу. 

Ако ме се ћа ње не ва ра, ова ква вр ста књи ге 
до ку мент – фо то граф ски ал бум, ни је до са да 
об ја вље на на на шим про сто ри ма. Исти ни за 
во љу, би ло је не ко ли ко књи га-ал бу ма, ко је су 

са др жа ле оби ље фо то гра фи ја (цр но-бе лих или 
у бо ји), али су то би ле књи ге (да ка ко, вред не) 
ко је су при ка зи ва ле на ше умет нич ко на сле-
ђе или исто риј ске спо ме ни ке по диг ну те у 
сла ву на шим бор ци ма па лим на ра зним ра ти-
шти ма. Све у све му, да кле, реч је о из да вач-
кој пре ми је ри Са ве за Ср ба у Ру му ни ји.

По себ ност овог ал бу ма са сто ји се у пр вом 
ре ду у то ме што је он сли ка (и при ли ка) јед-
ног се ла, са гле да на фо то граф ским оком у то ку 
јед не ду го роч не епо хе (ко ја се про те же ви ше 
од јед ног ве ка) и, на кра ју кра је ва, јед ног на-
шег под не бља. Јер на фо то гра фи ја ма се при-
ка зу ју љу ди и до га ђа ји, њи хов ма те ри јал ни, 
кул тур ни и ду хов ни жи вот, ра до сти и пат ње, 
ко ји ни су стрикт но ка рак те ри стич ни са мо за 
Ди њаш (се ло ода кле ове фо то гра фи је по ти чу), 
већ се мо гу уо чи ти и у мно гим на шим се ли-
ма, ши ром Ба на та. Уп ште но гле да но, ал бум 
при ка зу је сли ке и при ли ке на шег Ба на та у 
јед ном не увек мир ном и срећ ном исто риј-
ском пе ри о ду. Ште та што у ви ше на ших се ла 
ни су по сто ја ли фо то гра фи-ама те ри по пут 
Ду ша на Мар ко ва из Ди ња ша да ка ме ром за-
бе ле же све зна чај ни је до га ђа је и љу де из ме-
ста и око ли не. На тај на чин би се мно го ин фор-
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ма ци ја о на шим се ли ма са чу ва ло од за бо ра ва 
или не стан ка. Ова ко, мо ра мо се за до во љи ти 
оним што је у овом ал бу му при ка за но и за ми-
шља ти ка ко се у дру гим на шим се ли ма не-
што слич но из де ша ва ло.

Ал бум се са сто ји од две це ли не: у пр вој 
су при ка за не сли ке са ста рих ста кле них пло-
чи ца пр вог ди ња шког фо то гра фа-ама те ра Ду-
ша на Мар ко ва, об ра ђе не са вре ме ним тех нич-
ким по ступ ци ма (ко је је ура дио Го ран Па нић), 
а у дру гој су ре про ду ко ва не фо то гра фи је 
ма ње-ви ше из са вре ме ног до ба, за о став шти не 
из по ро дич них ал бу ма или сни мље не мо дер-
ни јим фо то-апа ра ти ма, а ко је су из ра ди ли ди-
ња шки фо то-ама те ри (Иван Си лин, Вла ди слав 
Бе рар и дру ги). То је ујед но и пра ва ре ви ја 
сли ка из ра ђе них ра зним ти по ви ма фо то-апа-
ра та: од ста тич не фо то-ка ме ре, ко ја је сли ку 
бе ле жи ла на ста кле ним пло чи ца ма (Ду ша на 
Мар ко ва), до нај мо дер ни јих елек трон ских 
фо то-апа ра та, или пак оних нај но ви јих, при-
чвр шће них за дрон (Го ра на Па ни ћа), ко ји омо-
гу ћа ва ју фо то гра фи са ње у по себ ним усло ви-
ма и по ло жа ји ма. 

Што се ти че ау то ра ве ћи не при ка за них 
фо то гра фи ја, Ду ша на Мар ко ва, пр вог ди ња-
шког фо то гра фа, за и ста им по ну је ње го ва од-
луч ност да опро ба и усво ји ову, за та вре ме на 
и за се о ску сре ди ну, но ву тех ни ку. На са мом 
по чет ку ХХ ве ка, ка да је фо то гра фи са ње било 
и те ка ко рет ка, те шко при сту пач на по ја ва, 
по го то ву у се о ским сре ди на ма, он ис ка зу је 
же љу и во љу да ку пи фо то граф ски апа рат и 
да „ис пе че за нат” (на у чи) ка ко се он ко ри сти. 
Али, исто вре ме но се ње го ва па о р ска опре де-
ље ност не мо же одво ји ти од об ра де зе мље, те 
је он да њу па ор, а но ћу по ста је фо то-ама тер, 
об ра ђу ју ћи фо то гра фи је ко је је прет ход но 
сни мио. Ве ли ку по др шку до би јао је од сво је 
су пру ге (што је, као рет ка по ја ва у нас, за сва-
ку по хва лу), ко ја му је по ма га ла око раз вија-
ња фо то гра фи ја. Та ко је па ор Ду шан Мар ков 
био по ста ту су фо то граф-ама тер, а по оства-
ре њи ма – пра ви про фе си о на лац. За бе ле жио 
је и отрг нуо од за бо ра ва ли ко ве љу ди, груп но 
или ин ди ви ду ал но, њи хо ву но шњу, ку ће и до-
ма ћин ства, рад ни алат, па рад не ко ње и мно-
го то га што је та да у се лу и око ли ни би ва ло 
за ни мљи во. Да је Ду шан Мар ков био вре дан 
и уме шан га зда и до ма ћин (нај ве ро ват ни је 
је дан од чел них у се лу), као до каз оста је не-
ко ли ко са чу ва них фо то гра фи ја сни мље них 
ис пред ње го ве ле по уре ђе не ку ће. Шта ви ше, 
Ду шан Мар ков је био чо век ко ји је во лео и 
це нио књи гу (на не ким фо то гра фи ја ма по ја-
вљу ју се и књи ге срп ских са вре ме них ау то ра, 
из ње го ве би бли о те ке, ко је за си гур но ни су 
слу жи ле са мо као фо то граф ска ре кви зи та), 

да кле, јед ном реч ју, био је на пред на и мно-
го стра на лич ност. 

Фо то гра фи ја ма су у ал бу му трај но при ка-
за не све ак тив но сти се ла: од се о ских ку ћа, 
над гроб них спо ме ни ка, по љо при вред них 
ра до ва, кул тур не и спорт ске ак тив но сти, ду-
хов ног жи во та, па све до обич них пор тре та 
љу ди на ко ји ма се мо же ви де ти ка ква је би ла 
се о ска но шња (рад на и па рад на) то ком вре-
ме на, ка кви су уо ста лом би ли та да шњи жи-
те љи се ла. Ви ди се ка ко су се та да мом ци и 
де вој ке оде ва ли при ли ком се о ских ба ло ва, 
ве се ља и свад би, ка ко су се имућ ни је де вој ке 
ди чи ле ни зом ду ка та или се фе ри на, а мом ци 
бе ћа ри ли на ка ру ца ма са укра ше ним ко њи ма 
и слич но. Ин те ре сант не су и фо то гра фи је на 
ко ји ма се по ја вљу ју му зич ки ин стру мен ти 
тог вре ме на: там бу ри це, гај де и хар мо ни ке. 
Што се хар мо ни ке ти че, Ди њаш је био пра ви 
ра сад ник до брих хар мо ни ка ша: од чу ве ног 
То зе Сан ди ћа и вир ту о за Ра ди во ја По по ва 
Ђале та, па све до мла ђих ди ња шких та ле на-
та на том ин стру мен ту. Ујед но, при ме ћу је се 
и ка ко се, то ком вре ме на, ме њао об лик то га 
ме ђу Ср би ма по пу лар ног ин стру мен та. Тре-
ба по ме ну ти и де се так фо то гра фи ја ко је при-
ка зу ју ру ске за ро бље ни ке из Ве ли ког ра та, 
за те че не у Ди ња шу, а на ко ји ма се мо же при-
ме ти ти ху ма ни од нос до ма ћи на пре ма овим 
љу ди ма ко ји су се, не сво јом кри ви цом, на шли 
у том по ло жа ју, за до вољ ни ипак што су до-
спе ли ме ђу сво је (пра во слав це). 

Та ко ђе, оби ље фо то гра фи ја има као те ма-
ти ку шко лу и на ста ву, на њи ма се по ја вљу ју 
ка ко на став ни ци ко ји су де ло ва ли у ди ња шкој 
шко ли, та ко и уче ни ци ра зних ге не ра ци ја. 
Са жа ље њем мо ра мо кон ста то ва ти да су та да 
на ше шко ле би ле пре пу не ђа ка, за раз ли ку 
од да на шње тра гич не суд би не школ ства на 
ма тер њем је зи ку. Вред ни су и груп ни пор-
тре ти по ро ди ца са ви ше де це или мно штвом 
школ ске де це (сни мље ни углав ном у ХХ ве ку), 
за раз ли ку од да на шњег број ча ног ста ња на-
шег жи вља и на шег школ ства. У про шло сти 
је та број ност на ших ђа ка би ла мо гу ћа за хва-
љу ју ћи чи ње ни ци да је, упр кос оп штем ма те-
ри јал ном ста њу, у мно гим по ро ди ца ма би ло 
ви ше де це. То се ле по мо же при ме ти ти на 
ни зу по ро дич них фо то гра фи ја ко је при ка зу ју 
по ро ди це са ви ше де це, што су да нас ве о ма 
рет ки слу ча је ви. 

У ал бу му је при ка за но још мно го дру гих 
аспе ка та ко ји де фи ни шу це ло ви тост Ди ња ша 
као јед ног од на ших зна чај ни јих се ла. За ис-
тра жи ва че на ше про шло сти по себ но су ин те-
ре сант не фо то гра фи је са об ја шње њи ма до га-
ђа ја или име на осо ба при ка за них на њи ма. То 
ће умно го ме олак ша ти рад ис тра жи ва чи ма 



186

ко ји се ба ве срп ском на ста вом, кул тур ном 
ак тив но шћу и дру гим аспек ти ма у ве зи са 
Ср би ма на овим про сто ри ма.

Тех нич ки ре че но, ал бум се са сто ји од 291 
стра ни це, од штам пан је на фи ној ве лур-хар-
ти ји фор ма та Б 5 (баш би ште та би ла за те 
див но са чу ва не фо то гра фи је да хар ти ја ни је 
би ла од го ва ра ју ћа), са ле пим укра сним мо ти-
ви ма и ко ри цом, ко ју је ура дио Вла ди слав Бе-
рар, про фе сор ма те ма ти ке и фи зи ке у ди ња-
шкој шко ли, ујед но и тех но ре дак тор књи ге. 
Пр ви део ал бу ма об у хва та ви ше од 270 бри-
жљи во при ку пље них фо то гра фи ја ко је је сни-
мио Ду шан Мар ков (из по ро дич не за о став-
шти не или из по ро дич них ал бу ма дру гих 
Ди ња ша на), док је у дру гом де лу при ка за но 
знат но ви ше фо то гра фи ја но ви јег да ту ма ко-
је су сни ми ли дру ги ди ња шки фо то-ама те ри, 
све то са на ме ром да Ди њаш опи шу и сли ком 
и реч ју.

Шта још ре ћи, на кра ју, о овој књи зи-ал бу-
му? Мо жда би се ау то ру мо гло за ме ри ти је-
ди но што ни је фо то гра фи је сре дио по те ма-
ти ци и вре мен ском раз во ју (та мо где је би ло 
мо гу ће), на при мер: пор тре ти, по ро дич ни и 
груп ни пор тре ти, цр ква, школ ство, Ба ра ган, 
кул тур на зби ва ња итд. На тај на чин би се лак-
ше мо гао пра ти ти вре мен ски раз вој по је ди них 

при ка за них до га ђа ја (на при мер, раз вој школ-
ства или чак и се о ске мо де). Но то већ спа да 
у до мен ау то ро ве сло бо де да при ка за ни ма те-
ри јал сре ди по сво јим кри те ри ју ми ма и за то 
га не тре ба пре ко ра ва ти, јер је то лич ни став 
и укус сва ког чи та о ца. У сва ком слу ча ју, то 
не ума њу је вред ност књи ге као ау тен тич ног 
до ку мен та о ду го трај ном по сто ја њу жи те ља 
Ди ња ша (и не са мо) на овим про сто ри ма, па 
за то књи гу пре по ру чу је мо што ве ћем бро ју 
чи та ла ца. 

Успех ове књи ге био је ре зул тат са деј ства 
три ју срећ них чи ни ла ца. У пр вом ре ду је то 
што је ау тор, Све то зар Мар ков, члан по ро ди-
це фо то гра фа-ама те ра Ду ша на Мар ко ва, чи ји 
су чла но ви бри жљи во при ку пља ли и са чу-
ва ли у при ват ној ко лек ци ји све те пло че и 
фо то гра фи је. У дру гом ре ду, про фе си о нал на 
спре ма Све то за ра Мар ко ва, про фе со ра ма-
тер њег је зи ка, ње го ва љу бав и па си ја не са мо 
пре ма ле пој пи са ној ре чи већ и уве ре ње да 
ма те ри јал ну за о став шти ну на ших пре да ка 
тре ба из не ти на ви де ло. Нај зад, срећ но иза-
бра ни тим са рад ни ка, ко ји су се свој ски за ло-
жи ли да ова књи га угле да све тлост да на. Нај-
и скре ни је че стит ке сви ма и по себ но хва ла 
ау то ру. 

Ду шан Ј. По пов
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Зо ран Сте ва но вић, Ко ми си је Срп ског Вој вод ства и Та ми шког  
Ба на та – Те ми швар (1851–1861). Ме шо ви та ко ми си ја за  

Срп ско Вој вод ство и Та ми шки Ба нат – Tемишвар (1854–1861), 
1854–1861. (Ge mischte lan de scom mis sion für die Ser bische  

Wo i wodschaft und das Te me ser Ba nat Te me svar), Пре зи ди јал ни  
спи си, Ка та лог ода бра них са др жа ја до ку ме на та (1856–1861),  

XVI/2, Но ви Сад 2019, елек тронскo из да ње, елек трон ски  
оп тич ки диск (CD-ROM)

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 XVI, по све-
ће ну ко ми си ја ма Срп ског Вој вод ства и Та-
ми шког Ба на та (СВТБ), ово га пу та у об ли ку 
елек трон ског из да ња (CD-ROM). Све ска је, 
као и оста ла ди ги та ли зо ва на из да ња Ар хи ва 
Вој во ди не, до ступ на на ар хив ском сај ту.1 Се-

1 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

ри ја пре но си са др жај фон до ва Ф. 28, По ли-
тич ко-ор га ни за ци о на ко ми си ја у Те ми шва ру, 
Ф. 33, Срп ско-ба нат ска зе маљ ска ко ми си ја за 
ор га ни за ци о на пи та ња, и Ф. 34, Ме шо ви та 
зе маљ ска ко ми си ја за СВТБ. Док је пр ва све-
ска об у хва та ла фон до ве 28 и 33,2 ова дру га све-

2 Зо ран Сте ва но вић, Ко ми си је Срп ског 
Вој вод ства и Та ми шког Ба на та – Те ми швар 
(1851–1861), Ка та лог ода бра них са др жа ја до ку-
ме на та (1851–1854), XVI/1, Но ви Сад 2011.



ска, об у хва та фонд 34, од но сно ње го ву гру пу 
Пре зи ди јал ни спи си.

Увод ни део пу бли ка ци је до но си три ве о-
ма де таљ на и по дроб на одељ ка: „На по ме не 
ко ри сни ци ма”, „Исто ри јат ар хив ског фон да” 
и „Исто ри јат и рад Ме шо ви те ко ми си је”. Пр ви 
оде љак го во ри о на чи ну пред ста вља ња до-
ку ме на та кроз ана ли тич ке опи се у основ ном 
де лу пу бли ка ци је, при сту пу име ни ма осо ба, 
ге о граф ским пој мо ви ма и пред мет ној кла си-
фи ка ци ји. Уо че не су по те шко ће и ди ле ме и 
по ка за ни при ме ри и олак ши це. „Исто ри јат 
ар хив ског фон да” го во ри о на стан ку до ку-
мен та ци је твор ца фон да и ње ном кре та њу до 
обра зо ва ња и струк ту ри са ња фон да у Ар хи-
ву. „Исто ри јат и рад Ме шо ви те ко ми си је” 
го во ри о оп ште дру штве ним при ли ка ма, ре-
ор га ни за ци ја ма вла сти, осни ва њу и уки да њу, 
ра ду и по сло ви ма, хи је рар хи ји вла сти, са ста-
ву, кан це ла риј ском по сло ва њу, слу жбе ни ци ма, 
по ли тич ком и суд ском де ло ва њу. „Дух вре ме-
на” је по себ но за ни мљив сег мент, сво је вр стан 
исто риј ски есеј, ко ји ка зу је о по стре во лу ци-
о нар ном тран зи ци о ном пе ри о ду фе у дал не у 
мо дер ну др жа ву ко ји је зах те вао ова кве „ме-
шо ви те” мо де ле. Це ло ку пан увод ни део је, 
пре ко озбиљ ног кри тич ког апа ра та, ду бо ко 
на уч но уте ме љен по зи ва њем на мно ге исто-
риј ске из во ре и ли те ра ту ру.

*
По сле сло ма Ре во лу ци је 1848/49. го ди не 

осно ва на је по себ на ад ми ни стра тив но-управ-
на област Срп ско Вој вод ство и Та ми шки Ба нат, 
са се ди штем у Те ми шва ру, ко ја је об у хва та ла 
Срем, Ба нат и Бач ку без Вој не гра ни це. Уво-
ђе ње Ба хо вог ап со лу ти зма до не ло је гер ма ни-
за ци ју, пре кид ста рих и уво ђе ње но вих ад ми-
ни стра тив них об ли ка цен тра ли зо ва не др жа ве. 
У прат њи цен трал ног фон да Зе маљ ска упра-
ва за СВТБ, на ла зе се фон до ви ко ме са ри ја та, 
упра ва, сре зо ва, ко ми си ја и су до ва. Гра ђа је 
го то во ис кљу чи во на не мач ком, са по не ким 
до ку мен том на срп ском и ма ђар ском је зи ку. 
До ку мен та СВТБ (1849–1861) ства ра на су на 
под руч ју ве ћег де ла Бач ке и Ба на та и ма њег 
де ла Сре ма, док су до ку мен та цен трал них 
ор га на ове кру но ви не Ау стриј ског цар ства 
на ста ја ла у глав ном кру но вин ском гра ду, у 
Те ми шва ру.

Политичкo-ор га ни за ци о на ко ми си ја (1851 
–1852) и Срп ско-ба нат ска зе маљ ска ко ми си-
ја за ор га ни за ци о на пи та ња (1853–1854) би ле 
су ор га ни под пред сед ни штвом на ме сни ка 
СВТБ и ба ви ле су се свим по ли тич ко-те ри то-
ри јал ним пи та њи ма, да ва ле по треб на упут-
ства и пред ло ге. Основ ни циљ им је био ус по-
ста вља ње но вих по ли тич ко-управ них и суд-

ских ор га на у Вој вод ству. Ме ђу цен трал не 
ор га не спа да ла је и Зе маљ ска ко ми си ја за пер-
со нал на пи та ња ме шо ви тих сре ских слу жби 
(Lan de scom mis sion für die Per so na lan ge le gen-
he i ten der ge mischten Bezirksämter), под дру гим 
на зи вом Ме шо ви та ко ми си ја за СВТБ, или 
кра ће Ме шо ви та ко ми си ја. Цен трал ни ор га-
ни су се слу жи ли ар хив ском гра ђом Срп ске 
Вој во ди не (1848–1849) као пре дак ти ма. По што 
је Ме шо ви та ко ми си ја би ла јед на од ко ми си ја 
ко је су се ба ви ле ад ми ни стра тив но-те ри то-
ри јал ном ор га ни за ци јом СВТБ, као пре дак та 
су јој слу жи ла и ар хив ска до ку мен та две срод-
не ко ми си је ко је су јој прет хо ди ле. Ме шо ви-
та ко ми си ја je оснoвана да би не по сред но 
на сле ди ла Зе маљ ску ор га ни за ци о ну ко ми си-
ју у ко јој се на ла зи ма њи број пред ме та „пре-
ла зног пе ри о да”, ко је су пот пи са ле дру ге 
ко ми си је, а за ве де ни са сиг на ту ром пр ве.

Ме шо ви та ко ми си ја је ра ди ла и ства ра ла 
до ку мен та у си сте му раз ви је не ад ми ни стра-
ци је, кан це ла ри је, би ро кра ти је и чу ва ња до-
ку ме на та. Кан це ла риј ско по сло ва ње и ток 
слу жбе ног пред ме та за сни ва ли су се на по зи-
тив ним про пи си ма, а спро во ди ли су их об у-
че ни слу жбе ни ци, се кре та ри, за пи сни ча ри, 
кан це ла риј ски и ар хив ски пи са ри. До ку мен-
та Ме шо ви те ко ми си је су чу ва на на ме сту 
ства ра ња, у Те ми шва ру, а на кон уки да ња и 
анек си је ове те ри то ри је од стра не Угар ске, 
сва ар хив ска гра ђа је пре не се на у Бу дим и не-
ду го за тим се на шла у Ма ђар ском зе маљ ском 
ар хи ву. Ре зул та ти ме ђу др жав них спо ра зу ма 
(1920, 1924) о пре да ји ар хив ске гра ђе би ли су 
скром ни у ме ђу рат ном пе ри о ду, осо би то што 
су по сто ја ле не до у ми це о тач ној ло ка ци ји гра-
ђе. По за вр шет ку Дру гог свет ског ра та, Уго-
во ром о ми ру из ме ђу Ју го сла ви је и Ма ђар ске 
(1947) и Спо ра зу мом из 1958. го ди не ре гу ли-
са на су из ме ђу оста лог и пи та ња у ве зи са ар-
хив ском гра ђом са те ри то ри ја под угар ском 
упра вом. Ко нач но, ју ла 1960. го ди не, Исто риј-
ски ар хив Ау то ном не По кра ји не Вој во ди не 
у Срем ским Кар лов ци ма (да нас Ар хив Вој во-
ди не) при мио је зна чај ну ко ли чи ну ар хив ске 
гра ђе цен трал них ор га на СВТБ, ко ја је до-
пре мље на из Зе маљ ског ар хи ва. 

Ар хив ски ма те ри јал ко ми си ја пре у зет од 
Ма ђар ске је за јед но са гра ђом дру гих ства ра-
ла ца при пао по себ ној гру пи гра ђе за ве де ној 
као Ар хи ви из до ба ап со лу ти зма. Ар хив На ме
сни штва Срп ске Вој во ди не и Та ми шког Ба
на та 1849–1861. Од де ла гра ђе је из дво јен и 
сре ђен фонд 34, а пре ма су мар ном ин вен та-
ру, ко ји је са ста вљен 1989. го ди не, фонд са да 
има 46 ин вен тар них је ди ни ца: књи ге про то-
ко ла и ре ги ста ра Пре зи ди јал них спи са озна-
че не бро је ви ма 1–2; књи ге про то ко ла и ре ги-
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ста ра Оп штих спи са, 3–10; Пре зи ди јал ни спи-
си, 11–16, и Оп шти спи си 17–46. Спи си су 
сре ђе ни прин ци пом про ве ни јен ци је, од но сно 
ре до сле дом ори ги нал них сиг на ту ра. Фонд је 
у ви ше на вра та ана ли тич ки об ра ђи ван. При-
ли ком об ра де, пред ме ти ма су да ти ар хив ски 
бро је ви ко ји у окви ру сва ке од ку ти ја за по чи њу 
од бро ја је дан и те ку у кон ти ну и те ту. Дошло 
је и до ма њих из ме на у си сте ма ти за ци ји ар-
хив ске гра ђе с об зи ром на то да је сва ки пред-
мет ста вљен у ко шу љи цу. До са да су ана ли-
тич ки об ра ђе ни сви Пре зи ди јал ни спи си и 
око тре ћи не Оп штих спи са. Уз ана ли тич ки 
ин вен тар Пре зи ди јал них спи са из ра ђе на су и 
по моћ на на уч но ин фор ма тив на сред ства: 
имен ски, ге о граф ски и пред мет ни ре ги стри. 

*
Ме шо ви та ко ми си ја је ус по ста вље на са 

за дат ком да упра вља ра дом но во о сно ва них 
сре ских слу жби. Ве ћи на од њих су би ле ме-
шо ви те сре ске слу жбе, а не ко ли ци на „чи сте” 
сре ске слу жбе. Сто га се и у на зи ви ма Ко ми-
си је по ја вљу је атри бут ме шо ви та. Ра дом 
прет ход не ко ми си је СВТБ је по де ље но на пет 
окру га, а они на че ти ри до осам сре зо ва на 
че лу са сре ским слу жба ма. Од укуп но 29, у 
23 сре ске слу жбе био је за сту пљен ка ко по-
ли тич ки та ко и за се бан суд ски де ло круг по-
сло ва и оне су се на зи ва ле ме шо ви тим по ли-
тич ко-суд ским сре ским слу жба ма, док су њих 
шест би ле по ли тич ке сре ске слу жбе. У се ди-
шти ма окру га, Но вом Са ду, Сом бо ру, Ве ли-
ком Беч ке ре ку, Те ми шва ру и Лу го шу, фор ми-
ра ни су град ско-де ле ги ра ни су до ви чи ја се 
те ри то ри јал на над ле жност про те за ла на град 
и окол ни срез, та ко да у њи ма ни је би ло по-
тре бе осни ва ти ме шо ви те сре ске слу жбе већ 
са мо по ли тич ке. Спе ци фич на ре ше ња би ла 
су са мо за гра до ве Су бо ти ца и Вр шац. Ко ми-
си ја је уки ну та за јед но са СВТБ и об но вом 
жу па ниј ске ад ми ни стра ци је 1861. го ди не.

Ме шо ви та ко ми си ја је упра вља ла сре ским 
слу жба ма, ко је су спро во ди ле за кон и јав ни 
ред у оп шти на ма, ру ко во ди ла од лу ка ма и 
упут стви ма вр хов ног кру но вин ског ор га на, 
На ме сни штва у Те ми шва ру и ди рек ти ва ма 
на ме сни ка. Са сто ја ла се од слу жбе ни ка из по-
ли тич ког и суд ског де ло кру га. До но си ла је 
од лу ке на два на чи на: цир ку лар но и одр жа ва-
њем сед ни ца по пред сед ни штвом на ме сни ка, 
са ре фе рен том и во тан том. У по сло ве Ко ми-
си је спа да ли су: сме штај сре ских слу жби, 
сре ски слу жбе ни ци (при ма ње но вих по од ре-
ђе ној про це ду ри, пен зи о ни са ње, на гра ђи ва-
ње и ка жња ва ње, от пу шта ње и др.). У скла ду 
са мо дер ним зах те ви ма, ра ди ло се на одва-
ја њу по ли тич ког од суд ског де ло кру га ра да, 

ме ђу тим, због мно гих објек тив них раз ло га, 
све до кра ја ра да Ко ми си је и по ред учи ње них 
на по ра и ме ра, суд ски де ло круг сре ских слу-
жби ни је до ве ден у за до во ља ва ју ће ста ње.

*
Ана ли тич ки ин вен тар се са сто ји од 301 

ана ли тич ког опи са ори ги нал них ар хив ских 
пред ме та из гру пе Пре зи ди јал ни спи си (1856–
1861), ку ти је 11–16. По го ди на ма: 1856. (ку ти-
ја 11), 1857. (ку ти је 12–13), 1858. (ку ти је 14–15), 
1859–60. (ку ти ја 15) и 1861. (ку ти ја 16). Пред-
ме ти су раз ли чи тог оби ма, од јед ног или не-
ко ли ко ли сто ва до сто ти нак или чак у је ди ном 
од слу ча је ви ма пре ко три ста ли сто ва. Ана-
ли тич ки опи си су гру пи са ни пре ма го ди на ма 
у окви ру ко јих је ства ра лац евин ден ти рао 
ар хив ске пред ме те, као и пре ма ин вен тар-
ним је ди ни ца ма (ку ти ја ма) у ко је је ар хив ска 
гра ђа сме ште на то ком ар хив ског сре ђи ва ња 
и у ко ји ма се са да чу ва.

Сва ком ана ли тич ком опи су при па да број, 
са ле ве стра не ис пред оста лих де ло ва опи са. 
То је ар хив ски број пред ме та ко ји му је до-
де љен при ли ком ана ли тич ке об ра де и си сте-
ма ти за ци је ар хив ске гра ђе. У окви ру сва ке 
ку ти је, ар хив ски бро је ви те ку од бро ја 1 ра сту-
ћим ни зом у кон ти ну и те ту. Ком би но ва њем 
бро је ва ин вен тар них је ди ни ца и ар хив ских 
бро је ва до би ја ју се ар хив ске сиг на ту ре пред-
ме та, и ујед но озна ке ана ли тич ких опи са ко је 
су у упо тре би у ре ги стри ма на кра ју књи ге. 
Цен трал ни део ана ли тич ког опи са пред ста-
вља са др жај ар хив ског пред ме та. У гор њем 
ле вом углу из над са др жа ја, да ти су по да ци о 
дату му и ме сту на стан ка, од но сно ре ша ва ња 
пред ме та. У гор њем де сном углу је из вор на 
сиг на ту ра пред ме та. Ис под са др жа ја пред-
ме та у до њем ле вом углу на ла зи се по да так 
о је зи ку на ко јем је пред мет на пи сан – у овој 
све сци сви пред ме ти су на не мач ком је зи ку, 
уз упо тре бу го ти це. У до њем де сном углу ис-
под са др жа ја пред ме та дат је по да так о бро ју 
ли сто ва у пред ме ту.

Књи га је опре мље на и по моћ ним на уч но-
ин фор ма тив ним сред стви ма: Имен ским ре-
ги стром, Ге о граф ским ре ги стром са та бе ла ма 
упо ред них ге о граф ских на зи ва, Пред мет но-
-азбуч ним ре ги стром и Пред мет но-те мат ским 
ре ги стром. У од но су на пр ву све ску из се ри је, 
ре ги стри су до дат но уоб ли че ни, пре ци зи ра ни 
и по бољ ша ни.

У Имен ском ре ги стру су азбуч ним ре дом 
да та сва пре зи ме на и име на ко ја се по ми њу 
у ана ли тич ким опи си ма. По ла зе ћи од ори ги-
нал ног на чи на пи са ња у ар хив ским до ку мен-
ти ма, пре зи ме на и име на тран скри бо ва на су 
на срп ски об лик пи са ња и ћи ри ли цу, са на во-
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ђе њем ори ги на ла из тек ста у за гра ди и ње го-
вим ва ри јан та ма. Име на ко ја се на ла зе у ар-
хив ским до ку мен ти ма су гер ма ни зо ва на, без 
об зи ра на то што су по је дин ци по ро ђе њу и 
кр ште њем до би ја ли на род на име на. Сто га су 
име на у ар хив ским опи си ма де лом фо нет-
ски тран скри бо ва на, а де лом пре ве де на на 
на род на.

Ге о граф ски ре ги стар је азбуч но сре ђен и 
об у хва та све то по ни ме ко ји су у упо тре би у 
ана ли тич ким опи си ма, као екви ва лен ти за 
на зи ве ста рих ге о граф ских обје ка та у ар хив-
ским до ку мен ти ма. Уз сва ки од то по ни ма је 
да то крат ко об ја шње ње о ад ми ни стра тив ном 
ста ту су ге о граф ског објек та у вре ме на стан ка 
до ку ме на та. Уз ге о граф ски ре ги стар су при-
ло же не и та бе ле упо ред них ге о граф ских на-
зи ва. Циљ овог та бе лар ног пре гле да са сто ји 
се у то ме да се пру жи ши ри увид у ва ри јан те 
на зи ва ге о граф ских обје ка та и да се до дат но 
по ве жу ста ри и но ви на зи ви. На тај на чин је 
ко ри сни ци ма знат но олак ша но ис тра жи ва-
ње, а пре тра га мо же да за поч не од ста рог или 
но вог на зи ва, од но сно уо би ча је ног или ре ђе 
ко ри шће ног то по ни ма. У пр вој та бе ли су дати 
сви то по ни ми ко ји се на ла зе у ге о граф ском 
ре ги стру, од но сно у ана ли тич ким опи си ма 
као екви ва лен ти за ори ги нал не то по ни ме у 
ар хив ским до ку мен ти ма. Та бе ла 2 до но си до-
дат не, ал тер на тив не на зи ве, ко ји су у срп ском 
је зи ку та ко ђе ко ри шће ни у вре ме на стан ка 
ар хив ских до ку ме на та. Да на шњи то по ни ми, 
а ко ји ни су већ са др жа ни у ра ни јим та бе ла-
ма, да ти су у Та бе ли 3. Та бе ла 4 се од но си на 

оне ге о граф ске објек те ко ји се да нас на ла зе 
из ван Ре пу бли ке Ср би је, те су да ти њи хо ви 
на зи ви на ве ћин ском је зи ку др жа ве ко јој при-
па да ју.

Пред мет не од ред ни це су сре ђе не на два 
на чи на. Нај пре азбуч но, а по том су кла си фи-
ко ва не те мат ски, с тим да су уну тар те ма од-
ред ни це та ко ђе уа збу че не. На овај на чин, 
ко ри сни ци ма су да ти раз ли чи ти на чи ни пре-
тра ге и мо гућ ност ком би но ва ног ко ри шће ња.

*
Иа ко се те ма ти ка ових фон до ва у пр ви мах 

чи ни пре ви ше ад ми ни стра тив на, тип ска, јед-
но лич на, ау тор Зо ран Сте ва но вић, ви ши архи-
вист, по тру дио се да нам ја сно, са же то и при-
сту пач но пред ста ви до ку мен та овог би ро-
кра ти зо ва ног вре ме на, ко ја су ра ни је већ 
на шла ме ста у об ја вље ним све ска ма дру гих 
фон до ва из тог раз до бља. Ау тор је ба ве ћи се 
овим фон до ви ма до шао до но вих са зна ња о 
устрој ству и ор га ни за ци ји вла сти СВТБ и дру-
гих до са да не до вољ но ис пи та них чи ње ни ца. 
Сма тра мо да су ови фон до ви до бар и још не-
ис ко ри шћен из вор за би о граф ске по дат ке о 
лич но сти ма и до га ђа ји ма, укљу чу ју ћи и зби-
ва ња из 1848/49. го ди не. Текст је упот пу њен 
ода бра ним гра фич ким при ло зи ма ко ји при-
бли жа ва ју до ку мен та чи та о цу. Пре ма свом 
са др жа ју, на уч ној уте ме ље но сти, са гле да ва-
њу ду ха и осо бе но сти вре ме на ова књи га је 
сво је вр стан уџ бе ник и пу то каз за из у ча ва ње 
и раз у ме ва ње овог исто риј ског раз до бља.

Де јан Јак шић

UDC 271.222(497.11)-726.3:929(498.5)(049.32)
726.821(498.5)”1919/2018”(049.32)

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.

Обим ној би бли о гра фи ји об ја вље них де ла 
по све ће них ис тра жи ва њу исто риј ског, кул-
тур ног и ду хов ног на сле ђа Ср ба у Ру му ни ји 
Сте ван Бу гар ски при до да је мо но граф ски рад 
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. Ру ко пис се 
са сто ји из сле де ћих де ло ва: „При ступ”, као 
увод ни део, „По гла вље пр во. Све ште ни ци”, 
„По гла вље дру го. Ђа ко ни”, „По гла вље тре ће. 
До да так: Не ка да шњи све ште ни ци и ђа ко ни 
умр ли у гра ђан ској слу жби и опо ја ни мир-
ским опе лом” и „По гла вље че твр то. Та блич ни 
пре гле ди”. На кра ју је дат са же так на ру мун-

ском је зи ку, као упут ство за сна ла же ње у 
срп ском тек сту, по што је ме ђу об у хва ће ним 
све ште ни ци ма би ло и Ру му на под лож них 
је рар хи ји Срп ске цр кве. 

Књи га је илу стро ва на мно гим фо то гра фи-
ја ма, та бе ла ма и дру гим гра фич ким при ло-
зи ма, што до пу њу је основ ни текст.

У увод ном де лу ау тор обра зла же за што се 
од лу чио да об ра ди те му о гроб ним ме сти ма 
пра во слав них све ште но слу жи те ља на те ми-
швар ским гро бљи ма. На осно ву обим не струч-
не ли те ра ту ре, увод ни део чи ни не ко ли ко 
пот по гла вља: са жет пре глед исто ри је гра да, 
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по да ци о вер ској и на ци о нал ној при пад но сти 
ње го вих жи те ља, по да ци о пра во слав ним 
цр ква ма Те ми шва ра и са чу ва ној ар хив ској 
гра ђи – цр кве ним ма тич ним књи га ма као ва-
жном исто риј ском из во ру. У по себ ном одељ ку 
уво да го во ри се о град ским гро бљи ма то ком 
исто ри је, од ко јих мно га ви ше не по сто је. 
При ло же на је ма па са да на шњим ло ка ци ја ма 
град ских гро ба ља. На кра ју увод ног де ла дати 
су опис и рaзврставање по оп штем об ли ку очу-
ва них над гроб них спо ме ни ка пра во слав них 
све ште ни ка, на те ми швар ским гро бљи ма. 

Хро но ло шким ре до сле дом, од XVI II ве ка 
до са да шњег вре ме на, по гла вље по све ће но 
све ште ни ци ма са др жи ис црп не по дат ке за 
сто ти нак пра во слав них све ште ни ка ко ји по-
чи ва ју на те ми швар ским гро бљи ма. Сву да 
где је на осно ву до ступ них из во ра би ло мо гу-
ће утвр ди ти, уз име и пре зи ме ау тор на во ди: 
све ште нич ки чин по кој ни ка, да тум и ме сто 
ро ђе ња, ро ди те ље, шко ло ва ње, по ро ди цу, 
ру ко по ла га ње, слу жбо ва ње, ме сто и да тум 
смр ти, гроб но ме сто. Код са чу ва них гроб них 
ме ста и са чу ва них над гроб них обе леж ја дат 
је опис и при ло же на је фо то гра фи ја, уз пре пис 
нат пи са на спо ме ни ку. Под на зна ком „Де ла” 
из не ти су по да ци о све ште ни ци ма ко ји су се 
ба ви ли и књи жев ним ра дом, пу бли ци сти ком, 
пре во ди ма; на ве де ни су на сло ви об ја вље них 
књи га, пре во да и при ло га об ја вље них по ра-
зним ча со пи си ма и но ви на ма. Под на зна ком 
„Из вор ни ци”, за по дат ке о сва ком све ште ни ку 
ау тор ци ти ра ко ри шће не из во ре и ли те ра ту ру. 
Скра ће ни це за из во ре и ли те ра ту ру раз ре ше-
не су на кра ју увод ног де ла. Уз мно ге основ-
не тек сто ве ре про ду ко ва не су фо то гра фи је 
све ште ни ка, гроб ног ме ста и над гроб ног обе-
леж ја. 

Дру го по гла вље, по оби му знат но кра ће, по 
истом обра сцу као и у по гла вљу о све ште ници-

ма, на осно ву рас по ло жи вих из во ра го во ри 
о тро ји ци све ште но слу жи те ља ко ји, ру ко по-
ло же ни у чин ђа ко на, због ра зних жи вот них 
окол но сти ни су на пре до ва ли у све ште нич кој 
хи је рар хи ји и свој жи вот ни пут за вр ши ли су 
као ђа ко ни.

Те му о гроб ним ме сти ма пра во слав них све-
ште но слу жи те ља ко ји по чи ва ју на те ми швар-
ским гро бљи ма ау тор при во ди кра ју до дат ком 
о све ште ни ци ма и ђа ко ни ма умр лим у гра ђан-
ској слу жби. Реч је о ше сто ри ци све ште но-
слу жи те ља ко ји су из лич них по бу да пре шли 
у гра ђан ску слу жбу, жи ве ли и умр ли као све-
тов ња ци, те су и опо ја ни опе лом за мир ја не. 

Да ли је из не та гра ђа пот пу на? – Ни је. У 
пре гле ду ма тич них про то ко ла по па ро хи ја ма 
ау тор на зна чу је раз до бља за ко ја про то ко ли 
ни су за те че ни, те про то ко ле где су упи си кр њи. 
То је сво је вр стан под стрек да се ис тра жи ва ње 
на ста ви. Ау тор та ко ђе упо зо ра ва на по тре бу за 
тра га њем за не ста лим гро бљи ма, осо би то по 
цр кве ним пор та ма, и ту жи за гроб ним обе-
леж ји ма ко је је не ка да знао на по сто је ћим 
гро бљи ма, па су нео бја шњи во не ста ла. 

На кра ју ра да да то је не ко ли ко имен ских 
та блич них пре гле да: хро но ло шки по да ту му 
смр ти све ште но слу жи те ља, по азбуч ном ре-
до сле ду пре зи ме на, по те ми швар ским па рохи-
ја ма где су опо ја ни, по гро бљи ма где по чи ва ју 
и, ко нач но, та бли ца са име ни ма све ште ни ка 
са ра зних па ро хи ја ван Те ми шва ра са хра ње-
них на те ми швар ским гро бљи ма. Та блич ни 
пре гле ди пру жа ју мо гућ ност чи та о цу да бр зо 
и ла ко про на ђе же ље не по дат ке у основ ном 
тек сту.

За сно ван на обим ном ис тра жи вач ком по-
ду хва ту, на уч но акри би чан, те мат ски осо бен, 
пи сан уз др жа ним је зи ком и сти лом свој стве-
ним Сте ва ну Бу гар ском, овај рад за вре ђу је 
ши ро ку и ви ше стру ку па жњу. 

Бо жи дар Па нић



СА РАД НИ ЦИ У ОВОМ БРО ЈУ ЗБОР НИ КА

Ар се ни је Бу гар ски, ро ђен 1971. у Те ми шва ру, Ру му ни ја. Шко ло вао се у Те ми-
шва ру и на Бо го слов ском фа кул те ту Срп ске пра во слав не цр кве у Бе о гра ду. Био је 
ма шин ски бра вар у Те ми шва ру, по том пре во ди лац. Са ра ђи вао је у ра зној пе ри о ди-
ци: Ба нат ске но ви не, Све ти го ра, Тем швар ски збор ник итд. Пре во ди с ру мун ског 
на срп ски цр кве но-ре ли гиј ску ли те ра ту ру – Ста рац Кле о па, Све ти Јо ван Ја ков 
Хо зе вит, Ста рац Пај си је (Ола ру), Ста рац Ар се ни је (Па па чок), Јо а ни ки је Ба лан, Ста рац 
Јо а ни ки је (Мо рој) и др., а са срп ског на ру мун ски је пре вео књи гу Вла де те Је ро ти ћа, 
Са мо де ла љу ба ви оста ју (Nu mai fap te le dra go stei dăinuie), 2003. Пре во ди и сред њо-
школ ске уџ бе ни ке. Жи ви са по ро ди цом у Бе о гра ду.

Сте ван Бу гар ски, ро ђен 1939. у Срп ском Се мар то ну, Та ми шка жу па ни ја у 
за пад ној Ру му ни ји. За вр шио је Срп ску гим на зи ју у Те ми шва ру (1956) и две го ди не 
Фа кул те та ру ског је зи ка на Пе да го шком ин сти ту ту у Бу ку ре шту (1958). Осу ђен је 
на 6 го ди на по прав ног за тво ра због вер бал ног де лик та, а ро бо вао је до по ми ло ва ња 
1962. го ди не. По по врат ку из за тво ра за по слио се као фи зич ки рад ник и ма шин бра-
вар и за вр шио Ма шин ски фа кул тет на Тех нич ком уни вер зи те ту у Те ми шва ру (1971). 
Ра дио је у стру ци и са ра ђи вао у срп ској пе ри о ди ци и Срп ској еми си ји Ра дио Те ми-
шва ра. Са да је пен зи о нер, жи ви у Те ми шва ру. Од пр вен ца По Сен 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 био
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 Те ми шва ру (2019) 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. 

Ду ши ца Гр бић, ро ђе на 1952. у Ме лен ци ма код Зре ња ни на, ма ги стар фи ло-
ло шких на у ка, ар хе о граф са вет ник, ру ко во ди лац Оде ље ња ста ре и рет ке књи ге и 
ле га та у Би бли о те ци Ма ти це срп ске у Но вом Са ду. Ба ви се ис тра жи ва њем и опи сом 
ру ко пи сних и ста рих штам па них књи га. Об ја ви ла је пре ко 150 струч них и на уч них 
ра до ва из обла сти исто ри је пи сма, књи ге и би бли о те ка и 20 књи га (у ко а тор ству и 
са мо стал но), од ко јих је 18 пу бли ко ва но у се ри ји Ћи рил ске ру ко пи сне књи ге БМС, 
јед на у еди ци ји Ка та лог ста рих и рет ких књи га БМС (књ. 1, Ћи ри ли цом штам па
не књи ге 15–17. ве ка Би бли о те ке Ма ти це срп ске), а јед на у еди ци ји Тра го ви БМС 
(Зна ко ви ста рих књи га). Са рад ник је на про јек ту Би бли о те ке Срп ске па три јар ши је 
Ис тра жи ва ње и опис срп ских сред њо ве ков них ру ко пи са у ино стра ним збир ка ма. 
Ра ди ла је на уре ђе њу цр кве них, ма на стир ских и ста рих школ ских би бли о те ка (Би бли-
о те ке Бач ке епар хи је у Но вом Са ду, Ри зни це ма на сти ра Кру ше до ла, Би бли о те ке 
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ма на сти ра Гра бов ца и Би бли о те ке епи ско па Ар се ни ја Стој ко ви ћа у Сен тан дре ји, 
Би бли о те ке Срп ске ве ли ке гим на зи је у Срем ским Кар лов ци ма и др.). Члан је Ста-
ро сло вен ског од бо ра СА НУ и Сен тан дреј ског од бо ра СА НУ у Бе о гра ду и ра зних 
струч них те ла и уред ни шта ва. Уче ство ва ла је на ви ше струч них и на уч них ску по ва 
у зе мљи и на ме ђу на род ним на уч ним кон фе рен ци ја ма у Санкт Пе тер бур гу, Со фи ји, 
Њи три, Ве не ци ји и др.

Де јан Јак шић, ро ђен 1973. у Но вом Са ду. Исто ри чар, ви ши ар хи ви ста, ди пло-
ми рао је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, на Ка те дри за исто ри ју (1998). 
За вр шио је пост ди плом ске сту ди је на сме ру На ци о нал на исто ри ја сред њег ве ка и 
ма ги стри рао са те зом „Бе ло пољ ски ле то пис” (2009). Од 2001. го ди не ра ди у Ар хи ву 
Вој во ди не где се ба ви ста ри јим ар хив ским фон до ви ма и об ра дом гра ђе на ла тин-
ском је зи ку (сте као је зва ње ви шег ар хи ви сте). То ком три ис тра жи вач ка бо рав ка у 
Те ми шва ру (Ру му ни ја) си сте мат ски је про у ча вао са др жај ар хив ске гра ђе ве за не за 
да на шњу те ри то ри ју АП Вој во ди не, Ба нат и срп ски на род у та мо шњем Др жав ном 
ар хи ву. Ау тор је ве ћег бро ја на уч них ра до ва и при ка за ко је об ја вљу је у струч ним 
ча со пи си ма и у по себ ним збор ни ци ма ра до ва. Био је са рад ник/ре дак тор/уред ник 
у при пре ми и об ја вљи ва њу ви ше пу бли ка ци ја. Об ја вље не књи ге: Бач кобо дро шка 
жу па ни ја 1688–1849, Ка та лог ода бра них са др жа ја до ку ме на та (1801–1805), св. 10, 2005; 
То рон тал ска жу па ни ја 1731–1849, Ка та лог ода бра них са др жа ја до ку ме на та (1731–
1785), св. 1, 2008; При руч ни ви ше је зич ни реч ник за ар хи ви сте (ко а у тор), 2012; Бач ко
бо дро шка жу па ни ја 1688–1849, Ка та лог ода бра них са др жа ја до ку ме на та из фон да 
број 2 (1806–1809), св. 11, 2014; Ма ти ца плем ства Бач кобо дро шке жу па ни је: 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. 

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.

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 
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Те ми шва ру (1971). Док тор ску ди сер та ци ју из обла сти фи зи ке од бра нио је на Уни-
вер зи те ту у Кра јо ви (1987). Био је уред ник за срп ске уџ бе ни ке у Ди дак тич кој и 
пе да го шкој из да вач кој ку ћи из Бу ку ре шта до 1977. го ди не, а за тим је пре шао на 
Уни вер зи тет „По ли тех ни ка” у Те ми шва ру, где је од 2006. ре дов ни про фе сор. Вр шио 
је ду жност на уч ног се кре та ра и ше фа Ка те дре за фи зи ку. У пен зи ји је од 2013. го-
ди не. 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. 
го ди не. Ди пло ми ра ла је 2003. на Оде ље њу за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. На истом фа кул те ту ма ги стри ра ла је 2010. са те мом „Нико-
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 Бе о гра ду. 

Ми ља (Ми хај) Ра дан, ро ђен 1954. у Ка ра ше ву, Ру му ни ја. Основ ну шко лу 
за вр шио у род ном ме сту (1969), а гим на зи ју у Те ми шва ру (1973). Био је про фе сор 
у Ка ра ше ву, а ви со ко обра зо ва ње сте као 1980. го ди не на Фа кул те ту стра них је зи ка, 
Од сек за срп ско хр ват ски је зик и књи жев ност у Бу ку ре шту. Од 1994. го ди не пре да је 
на Ка те дри за сло вен ске је зи ке Фи ло ло шког фа кул те та у Те ми шва ру, а 1999. је док-
то ри рао на Уни вер зи те ту у Бу ку ре шту. Ба ви се ис тра жи ва њем ка ра шев ских го во-
ра и срп ско-ру мун ских кул тур них, књи жев них и лин гви стич ких ве за. Об ја вље не 
књи ге: Гра ма ти ка срп ског је зи ка – мор фо ло ги ја / Gra ma ti ca lim bii sârbe (ко а у тор 
Ва лен тин Мол до ван), 1996; Gra i u ri le ca raşove ne azi – fo ne ti ca şi fo no lo gia / Ка ра шев
ски го во ри да нас – фо не ти ка и фо но ло ги ја, 2000; Le sko viţa între tre cut şi pre zent / Ле ско
ви ца из ме ђу про шло сти и са да шњо сти, 2003; У по хо де тај но ви том Ка ра шу, 2004.

Ми ља на-Рад ми ла Ус ка ту (рођ. Ра дан), ро ђе на 1983. у Ре ши ци (Ка раш-Се ве-
рин ска жу па ни ја) у за пад ној Ру му ни ји. Основ ну шко лу (са на став ним срп ским је зи-
ком) и гим на зи ју (Срп ска те о рет ска гим на зи ја „До си теј Об ра до вић”) по ха ђа ла је и 
за вр ши ла у Те ми шва ру (1990–2002). За вр ше не сту ди је: Фи ло ло шки, исто риј ски и 
те о ло шки фа кул тет (Од сек за срп ски и хр ват ски – ен гле ски је зик и књи жев ност) на 
За пад ном уни вер зи те ту у Те ми шва ру (основ не сту ди је 2002–2006, ма стер 2007–2009); 
По љо при вред ни фа кул тет Ба нат ског уни вер зи те та за по љо при вред не на у ке и ве те-
ри нар ску ме ди ци ну 2002–2007. го ди не (смер Ињ же ње ри ја и за шти та окол не сре-
ди не). Док то ри ра ла је на За пад ном уни вер зи те ту у Те ми шва ру 2012. го ди не. Би ла 
је ре пор тер на Срп ској еми си ји Ра дио Те ми шва ра (2005–2009), по том при прав ник, 
аси стент и са да до цент на Фи ло ло шком, исто риј ском и те о ло шком фа кул те ту За пад-
ног уни вер зи те та у Те ми шва ру у окви ру Сту диј ског про гра ма за срп ски и хр ват ски 
је зик и књи жев ност. Ба ви се про у ча ва њем го во ра и оби ча ја Ка ра ше ва ка и кул тур-
ним на сле ђем ба нат ских Ср ба у Ру му ни ји. Од 2011. је се кре тар ре дак ци је ча со пи са 
Аnalele Universităţii de Vest din Ti mişoa ra. Se ria Ştiinţe fi lo lo gi ce. Об ја вљи ва ла је у 
ра зној пе ри о ди ци (Pro ble me de fi lo lo gie slavă, Ro ma no sla vi ca, Те ми швар ски збор ник, 
Ис хо ди шта...) и за сту пље на је у ра зним збор ни ци ма са струч ним ра до ви ма. Об ја ви ла: 
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Bo te zul, nun ta şi fu ne ra li i le la ca raşove ni (Кр ште ње, свад ба и по греб ни оби ча ји у Ка
ра ше ва ка), док тор ска ди сер та ци ја, 2014; и две пре ве де не књи ге: Pe sub dru mulalma
re. Lo cu ri şi po veşti  din Ba nat / По ред ве ли ког пу та. Ме ста и при че из Ба на та, 2015; 
Ba na tul în 10 fe lu ri / Ба нат на 10 на чи на, 2018. Жи ви у Не мач ком Се ми ја ју (Sânmihaiu 
Ger man), де се так ки ло ме та ра уда ље ном од Те ми шва ра.

При ре дио
Бра ни слав Ка ра но вић
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Секулић, Зорка 171
Секулић, Сава 153
Сербеско, Атанасије 109
Сербеско, Параскева 109
Сербеско, Ружица 109
Сербован, Сава 117
Сергије (Каћански) 107, 119, 129
Силин, Иван 185
Симеонов, Јелена 111
Симеонов, Јулијана 109, 111
Симеонов, Љубица 109
Симеонов, Тома 109, 111
Симић, Ђорђе 131 
Симоновић, Даница 99
Симоновић, Миладин 102
Скок, Петар 72, 77
Смодлака, Јосип 175
Софроније (Кириловић) 21
Спасојев, Димитрије 111
Срећковић, Павле 21
Срећковић, Персида 21
Стаморан, Георгије 111, 144
Стаморан, Јулијана рођ. Етинац 111, 114
Стана, Загорка рођ. Поповић 99, 102
Станков, Далиборка 101
Станков, Жељко 97, 102
Станковић, Лазар 101
Станковић, Ружица Ивана 99
Станојев, Ана 117
Станојев, Димитрије 110
Станојев, Захарије 110, 117
Станојев, Лазар 110
Станојев, Персида 110
Станојев, Софија 110
Станојев, Христинa 110
Станојевић, Павле 7, 179–181
Стануловић, Максим 169, 176
Стевановић, Зоран 186–189
Степанов, Љубомир 35, 39, 48, 49, 51, 52, 56, 

57, 58, 106
Стефан (Губаревац) 119, 120
Стефан (Стратимировић) 151
Стефановић Венцловић, Гаврил 182
Стефановић, Јован 92
Стефановић, Невена 99
Стојан, Константин 116
Стојановић, Јефимија 19
Стојановић, Јефтимије 19
Стојановић, Јован 30, 34
Стојановић, Јован 91
Стојановић, породица 159
Стојанчевић, Владимир 180
Субин, Вера 100

Т

Табаковић, Ана 111
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Табаковић, Арсеније 112, 116
Табаковић, Јелена 109, 111
Табаковић, Јоан 109, 111, 116
Табаковић, Константин 111
Табаковић, Персида 109
Табаковић, Петра 112
Табаковић, Петрица 116
Татаровић, Богољуб 38
Татаровић, Јелена 38
Текелија, Георгије 145–149
Текелија, Јован Поповић 152
Текелија, Катарина племенита Саплонцаи 

146, 148, 149
Текелија, Марија 148
Текелија, Петар Јованов 145–149
Текелија, Петар Петров 145, 146, 148
Текелија, породица 145–150, 152, 159
Текелија, Сава 145–148, 153, 158, 159
Текелија, Терезија племенита Којић 147, 148
Телаловић, Павел 118, 120
Тенецки, Стефан 158, 163
Теодоровић, Стефан 91
Теодосије, јеромонах из Ходоша 20
Теофан (Живковић) 107, 112, 119, 120
Тирол, Димитрије Панте 18, 23
Тоадер, Александрa 110
Тоадер, Константин 110
Томић, Миле 134
Томић, Стеван 181
Трумбић, Анте 175

Ћ

Ћоровић, Владимир 180
Ћосић, Јоца 165–168

У

Ускату, Миљана Радмила 61–84

Ф

Фердинад I 120
Феричан, Дијана 102
Филип, Ана 110
Филип, Јоан 110
Филип, Јон 109
Филип, Флора 110
Филипов, Ана 158
Филипов, Љубомир 18
Филиповић, Рудолф 64
Филоп, Лихт (Licht Fülöp) 30
Фота, Дима 19
Фота, Маноило 19

Х

Ховникан, Петар 22

Ц

Цареван, Ана 90
Цареван, Стојан 90
Цвејић/Цвејин, Марија 87–89
Цвејић/Цвејин, Стојан 88, 89
Цветковић Теофиловић, Ирена 182
Цигу, Ана 110
Цигу, Екатерина 110
Цигу, Петар 110
Цинца, Аурел (Aurel Țintă) 62
Цинцић, Марта 158, 159
Цоцић, Георгијe 110
Цоцић, Павел 110

Ч

Чарнојевић од Маче и Малог Оросина, Павле 
163

Чизмаш, Славица 100
Чолак, Јосиф 109
Чолак, Софија 109
Чолаковић, Олга 170
Чолић, Јоан 117

Ш

Шакотић, Маријана 101
Шварценберг, кнез 145
Шебу, Георгије 118
Шебу, Исаја 118
Шебу, Константин 110
Шебу, Костанда 110
Шебу, Марија 110
Шебу, Петар 115
Шебу, Траила 110
Шепецан, Јоца 111
Шепецан, Макрена 111
Шепецан, Марко 111
Шепецан, Никола 111
Шепецан, Персида 111
Шепецан, Теодора 111
Шијачки, Душан М. 180
Шмит, Едгар (Edgar Schmidt) 31, 35–37
Шољмошан, Јованка Елиза 101
Шубоњ, Константин 21
Шутул, Јоан 158



А

Ада 117
Арад (Arad), град 7, 10, 14, 15, 88, 105, 140–144
Арад (Arad), жупанија 96–99, 105, 108, 112, 

139, 146–149, 151, 153, 164, 180, 181
Аустријско царство 187
Аустроугарска, Аустроугарско царство 7, 26, 

62, 63, 175, 179

Б

Банат 25, 26, 63, 64, 71, 79, 81, 85, 96, 119, 134, 
136, 165, 174, 175, 184, 185, 187

Бановци 88
Баошићи 120, 121
Барања 175
Батања 117
Бачка 117, 175, 187
Бегеј (Bega), река 27
Бездин (Bezdin), манастир 105–130
Белобрешка (Belobreșca) 99, 101, 131, 135
Београд 87, 106, 140–142, 145, 166, 175, 182
Берзаска (Berzasca) 99, 100
Берлин (Berlin) 179
Беч (Wien) 27, 62, 141, 142, 153, 179
Биљед 32
Блументал (Máslak) 146
Бока которска 120, 121
Босна и Херцеговина 7, 62, 179, 180
Бугарска 62, 179
Будим (Buda) 187
Будимпешта (Budapest) 27, 34–36, 41–44, 55, 182
Бузјаш (Buziaş) 113
Букурешт (Bucureşti) 10, 14, 27, 29, 31, 32, 

140–142, 167, 168, 171

В

Варјаш (Variaș) 25, 26, 28, 29, 31–35, 36–40, 
41–60, 87, 88, 98, 100, 113, 116

Ватикан (Vaticano) 179
Велики Бечкерек (данас Зрењанин) 175, 176, 

188

Велики Семиклуш (Sânnicolau Mare) 39, 89, 
105

Велики Семпетар (Sânpetru Mare) 38, 98–100, 
113, 114, 176, 177

Вењ (Foeni) 98, 176, 100
Вермеш (Vermeş), општина 119
Вилагош (Világos) 146
Војводина 7
Вршац 44, 45, 188
Вуковар 20

Г

Гилад (Ghilad) 90
Гргуревци 88 

Д

Далмација 175
Дева (Deva) 114
Дињаш (Diniaş) 98, 184–186
Добој 180
Добрица 90
Добруџа (Dobrogea) 174
Долац 90
Долово 120
Дрезден (Dresden) 31, 35–37
Дунав, река 62, 96, 133

Ђ

Ђулвез (Giulvăz), општина 169

Е

Европа 179
Ердељ (Transilvania, Ardeal) 114, 119
Ерсиг (Ersig) 119

Ж

Женева (Genève) 180
Жомбољ (Jimbolia) 18

ГЕОГРАФСКИ РЕГИСТАР
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З

Загреб 166
Златица (Zlatița) 100, 101

И

Иланџа 176
Илија (Ilia) 114
Ириг 120
Италија (Italia) 15

Ј

Јагодина 26
Јазак, манастир 86
Јенопоље (данас Инеу /Ineu/) 151
Југославија 63, 71, 79, 187
Јужнобанатски округ 120
Јужнобачки округ 117, 119

К

Карашево (Caraşova) 65, 84
Караш-северин (Caraş-Severin), жупанија 97– 

99, 102, 119
Карловачка жупанија 119
Карлштат (данас Карловац) 119
Карпиниш (Cărpiniş) 29
Кетвељ (Gelu) 31, 98, 100, 114
Кечкемет (Kecskemét) 170, 176
Кикинда 18, 88
Кларија (Peterda; данас Радојево) 114
Клуж-Напока (Cluj-Napoca) 106
Кнез (Satchinez) 114
Коморан (Komárno) 180
Косово и Метохија 10
Крагујевац 106
Крај Ноу (Crai Nou) 98, 100
Краљевац 169
Краљевина Срба Хрвата и Словенаца / Кра-

ље вина Југославија 139–142, 144, 167, 168, 
179, 180

Л

Ланговет (Câmpia) 100, 101
Лединци 87, 88
Лика 119
Липова (Lipova) 145
Лугож (Lugoj) 29, 188

Љ

Љупкова (Liubcova) 101

М

Мађарска 15, 26, 34, 36, 48, 49, 187

Мала Ремета, манастир 145
Мали Бечкерек (Becicherecu Mic) 139
Манастир Светог Георгија, на Брзави 147
Мачва 179
Мачевић (Măceşti) 101
Мехединц (Mehedinţi), жупанија 96, 97, 100
Меџидија (Medgidia) 143
Модош (данас Јаша Томић) 139
Мориш (Mureş), река 107, 110, 144, 151, 152, 180
Москва 159, 171
Мостар 86
Мунара (Munar) 105, 106, 107, 109, 110–118, 

121–123, 125, 127, 130

Н

Надлак (Nădlac) 96 
Наћвала/Наћфалa (Satu Mare) 110, 113, 117 
Немачка (Deutschland) 15, 179
Немачки Семпетар (Sânpetru German) 106, 

107, 109, 111–117, 121, 122
Немет (Beregsău Mic) 99, 169, 170, 176
Нера/Нераљ 132
Ниш 181–184
Нова Молдава (Moldova Nouă) 99
Нова Црња, општина 114
Нови Печ / Улбеч (Peciu Nou) 98, 100
Нови Сад 86, 114, 139, 145, 170, 175, 179, 186–189

О

Ораховaц 10
Османско царство 63

П

Панчево 86, 120
Париз (Paris) 27, 174, 175
Партош (Partoș), манастир 22, 90
Перјамош (Perjámos, Periam) 30, 32, 35, 39–41, 

45
Песк 114 
Петроварадински Шанац (данас Нови Сад) 

87
Печкa (Pecica) 96, 114, 182
Плашки 119
Подгорица 106
Пожежена (Pojejena) 99–101, 132, 136
Пољска (Poland) 15
Поморишка Крајина 152

Р

Радимља, река 132, 135
Радимна (Radimna) 101
Раковица, код Бузјаша 113, 116
Рашка 62
Рекаш (Recaş) 165, 167, 168
Република Молдавија 15
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Решица (Reșița) 26
Рудна (Rudna) 98, 100, 176 
Румунија (România) 7, 8, 10, 14, 15, 25, 27, 32, 

35, 52–55, 57, 58, 63, 71, 79, 81, 95–104, 105– 
130, 152, 165, 175, 189

Руска Федерација 15

С

Сава, река 62
Савина, манастир 120, 121
Саравола (Saravale) 114
Сарајево 86
Свиница (Svinița) 96, 100, 102
Сегедин (Szeged) 18
Секусић (Secusigiu), општина 105, 106, 109, 

113, 115
Семлак (Semlac) 114
Сентомаш, данас Србобран 119
Серенч (Szerencs) 48, 49
Сибињ (Sibiu) 27, 106, 175
Сириг 117
Славонија 179
Словачка 15
Словенија 15, 175
Соколовац (Socol) 100, 101
Сомбатхељ (Szombathely) 30
Сомбор 117, 120, 170, 188
Србија 7, 8, 14, 15, 62, 63, 114, 117, 119, 120, 

174–176, 179, 180, 189
Средњобанатски округ 114
Срем 88, 179, 187
Сремски Карловци 86, 117, 123, 139, 174, 176
Српска варош (Rácváros, Die Razen Stadt) 152
Српска Војводина 62
Српски Семартон (Sânmartinu Sârbesc) 98, 

101, 170–171, 173–176
Српско Војводство 186, 187
Српски Семпетар вид. Велики Семпетар 
Српски Итебеј 176
Стoлац 132
Стара Молдава (Moldova Veche) 100, 101
Суботица 166, 188

Т

Тамиш (Timiș), жупанија 28, 32, 97–100, 145, 
148, 149

Тамишки Банат 186, 197
Темерин, општина 117
Темишвар (Timişoara) 7, 10, 17, 18, 23, 25–27, 

29, 32, 90, 91, 95, 96, 99, 101, 102, 106, 109, 

139–142, 145, 147, 165, 174, 176, 181, 182, 
184–186, 187, 188, 189–190
– Град 17, 18, 22
– Мехала 17–24, 29
– Фабрика 17, 18, 22, 91, 92

Темишварски Банат 86, 87
Темишварска жупанија 113
Трст (Trieste) 175
Турска (Türkiye) 179

Ћ

Ћуковац 151, 158

У

Угарска 27, 62, 187
Угарско краљевство 63
Улбеч вид. Нови Печ
Упсала (Uppsala) 180

Ф

Фенлак (Felnac) 99, 102, 109, 113
Фибиш (Fibiş) 91, 145–150
Фијума (данас Ријека) 27
Фирићаз (Firiteaz) 108

Х

Хабзбуршка монархија 63, 86
Херцег Нови 120
Херцегoвина 132
Ходош (Hodoș), манастир 20, 106, 112
Хрватска 71, 79, 119

Ч

Ченеј (Cenei) 98, 100–102
Чешка 15
Чуруг 88

Ш

Шагу (Şagu), општина 108
Шајтин (Şeitin) 114
Шевац 132
Шешвар 89
Шопрон (Sopron) 30
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